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H iszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
H iszek egy isteni örök igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 

Ámen. 

Jó termés. 
N em lehet azt mondani, hogy erről írtak már 

eleget. A dolgok nem ismeréséből fakadó könnyel
műség volna ezt a felfogást hangoztatni. Nemcsak 
nálunk, de mindenütt a világon. Furcsán hangzik, 
bár nem jdonság, hogy a tengerentúli államok 
egyes terményeik bőségességén feljajdulnak és ott 
a bőtermés kormányokat buktat és társadalmi in
dulatokat korbácsol pusztító erősségűvé és kétség
beesés hatja át. a sorokat. amelyekkel a termés 
eredményét tudtára adják mindenkinek. Ez a 
probléma igazgatja a világ gazdasági, kultúrális 
és politikai irányát. A föld és abeléjevetett 
munka. A hozam és az értékesítés lehetősége. Ez 
ad új arcot egy új esztendőnek s ezért kezdődik 
az esztendő nem januárban, hanem a termés be
takarításakor. Ez szab irányt és keretet minden
nek! És ezért nem lehet erről eleget írni! . 

Valamikor egy varrótű teljes elkészítésén egy 
flmber félnapig dolgozott. Ma fél nap alatt a világ 
egynapi teljes varrótűszükségletét elő tudja állí
tani egyetlen gyár. Oriási, korszakokat formáló ki
hatása van a termelésnek. Különössége, hogy ál
dás is a bő termés és a másik oldalon átok. Az em
ber, a bölcs, aki önmagát az Isten hasonmásának 
nevezi, nem képes a maga zavartalan boldogulá
sára hasznosítani a munkáját, mert nem képes 
kiszakítani abból a természet, t~hát a rajta kívül 
álló erők - befolyását. 

A magyar föld ez évben rlúsan fizet. Imádság' 
jár érette. 

Nem a mennyiség az, amely miatt az imádság 
forró kell, hogy legyen, hanem a minőség. Az irá
nyított, okszeru gazdálkodás eredménye a minő
ségi termelés és ha ezt a Gondviselés mennyiségi
leg is fokozza, a munkáskéz örömmel és készsége
sen kulcsolja össze uj jait. 

Milyen öröm ezt elmondam és hogy' betetőzi 
mindezt a hír, hogy a magyar kéz máshol is meg
tl11álta a helyes utat, azon a teljes eredményt s 
ezzel az irányt, amelyen mehet s mennie kell s 
amelyről letenni : botorság. A nemzetközi ipari 
kiállításon 27 nemzet törekvő, lelkes, hozzáértő 
munkásai között a magyar iparos a legelső helyet 
érdemelte ki. A tudás, a készség, a kemény ki
tartás, a . sokszor mostoha viszonyokat korgó gyo-

monal -és őszülő fejjel megkerülő akarat -- akár 
a sportbeli olimpiászon - itt is megkapta a maga 
világraszóló elismerését. 

Termés a búzaföldön s a szőlők sötétzöld 
soraiban, termés a műhelyekben s az egyéb munka-
asztaloknál ... nagy igéret. 

Igéret ... több embernek jut kenvér 8 több-
nek jut több kenyér. Senki ezt úgy nem látja, 
mint mi, a falvak emberei, az emberi iniok t5 s 
szemérmes sóhajok legelső hallói, a nélkülözések 
legtisztábban, legközelebbről látói. Senki úgy nem 
vidulhat ezen, mint mi, de mégsem tévedünk meg 
ft dús asztagokon s a bő csorgást ígérő szőlők kö
zött járván ... 

Mert mások is járnak ám 1-ura. Konkolyvető 
legények, lélekgyujtogatók. Akiknek a rossz ter
més semmivel sem hálátlanabb izgatási teriIlet, 
mint a bőséges áldás. N em Istenkáromlás, ha úgy 
jellemezziik ezeket: ők azok, akiket a jó Isten se 
tud kielégíteni. Akik a maguk pecsenyéjét akar
ják pirosra sütni mindenképen s akik mindenből 
tám.adó eszközt faragnak, mert céljaik úgy kíván~ 
ják. Járnak és beszélnek, elmennek és azt tapasz
talod, hogy utánuk elégedptlen al'('i!, és S7,RVa van 
annak, akinek - azok itt járta előtt inkább egy
más ba kulcsolódni készül t a két dolgos, becsületes 
keze. Most inkább görcsös rángás t látsz a kérges 
kézen s így lesz az imádságból - gyűlöl
ködés. 

Ha nincs nyitva a szemed s ha nincs ébren a 
füled, ezek a mindenből kétséget, zavart és bajt 
erjesztő alakok megzavarják a hálaadás örömtele 
perceit. 

N ekik ez a magvetésük és a termést, a.z ara
tást ezek legalább annyira felcsigázott vágyakkal 
várják, mint az igaz hittel verejtékezők. S az esz
közökben nem válogatnak: a kazlak felgyujtása, 
a munkabér elégtelenségének ordítozása és ezer 
mással érleltetik - vetésüket . . . 

Nincs hát e dús nyárban szebb teendő, mint 
betetőzni a felserkent örömet, azt tisztám. tartani, 
mint a lehiggadt bort s megőrizni az ízét azok 
számára, akik azt elsősorban kiverekedték: a 
búzavetők s a szerszámszeretők részére. Irgalmat
lan kéz kell a bujtogatók ellen, mert nem olyan 
rózsás a nemzet sorsa, hogy ilyeneket lásson -
dolgozni. N em az a levegő a földrészeken, hogy 
a nemzet csak élvezze a termést, ellenkezőleg : meg 
kell őrizni a termést, a: munka szeretetét és a 
hitet, hogy jut mi'lldenkin~k. így mindenesetre 
több, mint ahogyan a. lelkek gyujtogatói ígérik, 
azok, akiknek semmi se jó és elég. 
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Az örskörlet korszerű portyá
zásáról.* 

írta: vitéz BALÁZS·PIRI GYULA alezredes. 

A puskával (pisztollyal), szuronnyal és karddal 
felszerelt m. kir. gyalog- és lovascsendőrjárőrök 57 
év előtt jelentek meg először a falvakban, tanyákon, 
pusztákon, erdőkben, nádasokban és a hegyek 01'

main. Ezek a járőrök kOruknak közbiztonsági viszo
nyaihoz igazodva kezdték meg a megelőző szolgálat
teljesítést, a portyázást is. A mainál sokkal nagyobb 
örskörleteikben rendszerint kettesével indultak hosz
szú, sokszor 30 óránál is tovább tartó őrjárataikba, 
hogy azt átportyázva, felkutassák azoknak az idők
nek a bünözőit. Természetes, hogy az akkori portyá
zási rendszer a kor jellegzetes bünöző vHágához iga
'1.odott. Ezt tükr.özi vissza az akkori szolgálati uta
jdtás is 

Az 1881. évi szolgálati utasítás szerint : "Az örs
nek kötelessége a "felügyeleti körlet"-ét (ma: örskör
let) a. szárnyparancsnokság (ma: osztályparancsnok
ság) által megállapított "járlati beosztás" (ma: őr
járati beosztás) szerint átportyázni. Ezen szolgálat 
nappal-éjjel - még pedig az időjárásra való tekintet 
'nélkül - teljesítendő. A csendőrnek ,.közönséges por
tyázás"-olmál (ma: megelőző szolgálat) a portyázás 
iránya csakis általában, megközelítőleg jelölhető ki, 

.. Hozzászólásoka t várunk: akár az egész kérdéshez, 
akár részleteihez is. Szerk. 

Találkozások. 
Írta: ZALÁN JÁNOS. 

V ér nem váLik YÍzz.é ... 
Mikor a régesrégi szeptemberi reggeLen első ta

lálkozásom volt vele: az isko~a padsorai előtt 4cso
rogtunk. Akkor láttuk egymást valamennyien e·lő 
ször. 

Kis termetü, feketearcú, szeglete s fejü és szúrós 
szemü gyerek volt. Vizsgálgatott mindannyiunkat, 
egy·enkint és nemcsak egyszer. Ma már tudom, 
ázért, mert tudatosan kereste, hogy miképpen fog 
elhe.1yezkedni közöttünk azzal a lelkivilággal, 
'amel:lyel belérpett az öreg épület falai köz.é. Az öreg 
épület százados kövek épiilete volt, magyar ésszel 
és magyar pénzzel felépítvel. S ha olyan jött közénk, 
. amilyen Ő, sohase volt baj egyiJkkel sem, nyolc év 
után úgy -örült mindegyik az iskolaszolga utolsó 
kalapeme,lésének, mint mi. '.Dalán be~ül, ahová látm 
n ehéz s náluk még nehezebb volt, bellil egy kissé 
megremegtek, mikor kezükbevették a végbizonyít
vány ~ . . . Megremegtek ... haza kellett menniük a 
hegy, k közé, ruhonnan nem jöttek, hanem ahonnan 

minthogy őt csak az útközu,eni észleletek és felfede
zések vezethetik nyomra. Ezen portyázásoknál min
den irányban éber figyelemmel kell lennie és minden 
zajra. kiáltásra. vagy segélyhívásra figyelve, az illet6 
táj felé kell sietnie. Erdőket, hegytorkolatokat, víz
mosásokat, agyag-, homok- és porondgödröket s rej
tekhelyül szolgálható egyéb zugokat ki kell kutatni, 
s visszatértekor rendszerint más utat kell követnie. 
Ezen portyázáskor nem kell az országutak és más 
jártabb utakhoz ragaszkodnia, hanem mellékutakra, 
ösvényekre, sőt egészen járatlan helyekre is ki kell 
térnie. Különösen oly utak és tájak, ahol a közbizton
ság veszélyeztetettnek lenni tudatik, a járőrök által 
lehetőleg gyakran portyázandók át." 

Az ntasítás mellékletét képező A) minta szerint a 
megelőző szolgálatot teljesítő járőrök az "Allomás
szolgálati könyv"-ben (ma: szolgálati haviflizet), a 
"járőrszolgálati-táblázat" (ma: őrjárati beosztás) 
"tétel"-enkint (ma: őrjárat száma) m egjelölt "járat"-ai . 
halIl (ma: őrjárat) megnevezet.t helységek és tanyák 
"átportyázás"-ára vezényeltettek. Az örsparancsnok 
a szolgá:latot az állomásszolgálati-könyv adataival 
megegyezően . a csendőrök "szolgálati-könyvecskp" 
jébe "beiktatta". 

Az 1895-ben kiadott: "Utasítások a m. kir. csend · 
őrség számára" címü szolgálati könyv II. részét ké 
pező szolgálati utasítás - 51-52. §-aihan - csak egy 
lényegbeli változást mutat: a megelőző szolgálatnál 
a portyázás irányát pontosan előírta, attól csak ala
pos ok esetén volt szabad eltérni, csak az elrendelt 

1cüldték őket. . . Nem kell elfelejteni: ezeket kii.ld
ték. Számítással, tervekkel, előrekészülten és jövőre
dolgozóan. 

Ö is, akiről szó v·an, így lépett közénk és így 
nézett szét az apró diákok között és nem mosolygott 
és nem kereste a barátkozást. Komoly maradt, szo
kia,tlanul komoly. N em lehet tagadni, hogy arcán 
sok értel·em sugárzott és évek multával 1.iszteletet 
vívott ki maga r észére, mert beretvaél.es eszével 
messze előttünk járt. De zárt mara.dt mindig. .Tó 
szaV'a volt ugyan, de meI'egség azokiból sOiha:se ért 
egyikün1ket sem. Akkor se piroslott az arca különö
sebben, amikor a nagy évvégi . ünnepélyern pénzbeli 
jutalmat kapott. Á\tnézett rajtunkfe.kJe'te, szúrós 
szemével és moz·dula.tlan al'Ccal men t végig soraink 
között a helyére. 

A vasrácsos kapun tódultunk ki, én mögötte 
mentem, ezért tudom, hogy nem magyar nyelven 
köszönt az egy.rk diáknruk búcsúzóul s azt mondta: 
Találkozunk még valahol. 

Ezt a pár idegen szót azóta se feled t.em el. 

Ki hitte volna~ .. . 
Az orosz mezőkön feküdt az ezredom, a mocsaras 

világ tölgyei aLa:tt. Akkoriban olyan napok voltak, 
hogy hajnalban se pihentiinJk és éjjel lS verekedni 
kellett. Verekedtünk, bírtuk. Az orosz úgy állott 
sokszor a vonalarnk e.lőtt, mint búzatenger O<ktihaza 
valahol a magyar földeken. Az ágyútüz szakadatlan 
volt és verte az erd<5t és verte fel a földet a·z égnek . 
Verekedett öreg és fiatal és elsőbbségbelIl nem te tt 
különbséget egyik sem. De ritkult is az ezred. A vi
rágos gyümölcsös is úgy szokott: szél jön vagy haj
nali hideg s az ágakon itt is, ott is, nagy ritkulások 
ijesztik meg a kertészembert, meg aki szeret gyö
nyörködni a virágban. Nagy ritkások i;iesztettek 
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üldözésnél és a nyomozáskor volt megengedve szaba
don mozogni. Az őrjárati beosztást a ·szakaszparancs
nok {ma: szárnyparancsnok) állapította meg és a ke
rületi parancsnok hagyta jóvá. Egyebekben csak LL 

kifejezések változtak, többnyire a ma is használt 
formára. így pl. az eredeti "közönséges portyázás" 
"rendes portyázás"-ra, a "jár.lat" "őrjárat"-ra és a 
"járőrszolgálafiJtáblázat" "őrjárati beosztás"-ra. 

Az lS96-han megjelent: "Általános Szolgálati 
Határozványok"-ban, a Bevezetés fejezet 3. pontja az 
őrjárati beosztás mikénti szerkesztését tárgyalja. 
Itt találkozunk először a "tereptárgy" kifejezéssel. E 
pont hangsúlyozza, hogy az őrjárat alapos és szabá
lyos leportyázására szükséges időt "az' örsparancs
nok és az örsbeli legénység meghallgatása után, vala
mmt saját tapasztalatai és a térkép alapján" a sza
kaszparancsnoknak (ma: szárnyparancsllok) lelkii:,;
meret'esen kell megsz.abni. A VII. fejezet 13. pontja 
már irányelveket ad a portyázás szabályos teljesíté
sére: "Rend,es portyázások alkalmával a járőr figyel
mét a legcsekélyebb részletekre is terjesze ki; ennél
fogva nemcsak egyes útvonalak bejárására, hanem a 
kijelölt őrjárati körlet alapos, mjnden irányban, tehát 
keresztül-kasul való leportyázására köteles. A járőr 
általában mindenütt, ahol csak em'ber tartózkod
hatik és mozoghat, megjelenni tartozik." 

Az 1903-ban az .,Utasítások"-hozkiadott "Cs-1/a" 
jelzésű: "Függelék"-ben az állomás-szolgálati könyv 
helyett "szolgálati köny12" és a szolgálati könyvecske 
helyett pedig az "őrjárati-lap" kifejezést találjuk. A 

ránk lassan, mert zúgott a vihar az orosz. állások 
feWl és az orosz tömegekből ... Egyszer aztán jobb
ról-balról megropp,ant a vonal s hajnalra az erdő 
tulsó szélén lihegtünk ... Aztán előre mentünk s 
megint vissza. Az orosz nem engedett. 

Másnapra úgy álltunk, mint akinek elégett feje 
felől a fedél, kiverték helyéről a kerítését és elhaj
tották jószágát, családját ... alig maradt valamink ... 
S ak,kor hátulról, a homokos részen feltünt egy em
ber. Apró, sietős ember tartott felénk. Zuhogott kö
rülötte a gránát, fekete, nagy tölcsérek szöktek az 
égnek, fel se vette. Mellette ritkásan emberek, mö
götte elszórva emberek, katonák. A mieink. Az erő
sítés. Az arcunk piros lett és előrenéztünk a regl 
keménységgel, előre, be az erdő sűrűj,ébe, aho.l tegnap
előtt voltunk s ahol mások, az. oroszok vannak már ... 

A kis ember, a katona, látszott, hogy tiszt, 
egyre közeledett s húzta maga után az elszórtakat. 

Nem volt messze tőlem, d8 annyira közel sem, 
hogy láttam volna eléggé. Emberei az én száza
domba is beleértek és lefeküdtek és pipa volt a 
szájukban. 

- Támadás lesz! - mondták s ők jobban tud
ták, mert ezzel a paranccsal indultak felénk. 

- Támadás lesz! - mondtam és készülődni 
kezdtem. Az Bmbereim is tudomásul vették. A le
gényemet hátrább küldtem és megírtam még egy 
tábori lapot. Mindennap írtam egyet s mindegyik
ről azt hittem, az lesz az utolsó ... 

írtam és valaki majd a lábamra lépett. Felnéz
tem: Ö volt. Akit elhagytam nemrégen az öreg gim
názium kapujánál. Felugrottam, széttártam a ka
romat ... 

Hirtelen kezet nyujtott és szárazon azt mondta: 
- Szervusz! 
Kis, fényes, fekete szeme tüzelt. Arca mozdu-

e) fejezet 11. pontja elrendeli, hogy az őrjárat lepor
tyázásakor az őrjárati lapban (ma: szolgálati lap) a 
leportyázandó tereptárgyakat elő kell írni. 

Az 1912-ben életbelépett "Cs-l." jelzésű: "Utasí
tások a m. kir. csendőrség számára" című szolgálati 
könyv, amely a mai "Szut."-nak a közvetlen elődje, 
a II. rész 28., 47. és 48. §-aiban tárgyalta a megelőző 
szolgálatot és a.z előbb ismertetett rendszerrel szem
ben lényegbeli eltérést nem mutat. Az őrjáratok tar· 
tamát - a már említett módon - az Ált. Szolg. Ha· 
tározványok-ban előírtak sze,rint próbaportyázással 
számították ki és az őrjárati lapban tereptárgyal{ 
luegjelölésével előírt útvonalon kellett a járőröknek 
- általában - mozogniok. 

Az 1927-ben kiadott és ma is érvényben állÓ 
"Cs- l." jelzésű szolgálati utasítás (Szut.) sem változ
tatott a portyázás rendszerén. Tulajdonképpeni újí
tása az, hogy részleteiben szabályozta az őrjárati be
osztás szerkesztését a "távolsági kimutatás" és az őr
járat időtartamának kiszámítását a portyázási idő
számítási-táblázat segítségével. A "Cs-2." jelzésű 
~zabályzat (Csüsz.) pedig a szolgálati havifüzet és a 
szolgálati lap vezetését rendezte. 

A ma érvényes portyázási rendszer lényege rövi
llen: az örskörlet községeinek, ipartelepeinek és.az 
állandó portyázás tárgyát képező tereptárgyaknak 
az örl'lállomáshoz és az egymáshoz való távolságát 
fél km. pontossággal, a legrövidebb úton mérve, előre 
ki kell számítani és aT'ávolsági kimutatás-ban fel
tüntetni. A községek, ipartelepek és tereptárgyak 

latlan volt. Kérdezett, feleletem után előre nézett 
és oldalt és megint előre és bólintott. Aztán elment. 

Június volt, a hajnal korán kelt. Vele indul
tunk mi is. A század egyetlenegy valaki volt: el
szánt és dühös és fogátcsikorgató valaki volt . . . és 
nem sikerült a támadásunk. Nagyon ritkás ak vol
tunk már akkor, hiszen e,gy hete folyton vereked
tünk ... Nem sikerült és nekem azt is látni kellett, 
hogy Bella tizedesnek szétve,rte a combját a dum
dum lövedék és csak azt csodáltam, hogy hem jaj
gat és nem sopánkodik, azt kérdezte mindössze: 

- Hadnagy úr, lehet-e még ezzel szántani ~ 
Visszamentünk és hogy megállottunk volna, 

egy sátoriapon a sebesültvivők elvittek valakit mel
lettem. Mellén a zubbony csupa vér. A sebesült
vivő azt mondta kérdésemre: 

- Nem jutunk vele a segélyhelyre, vége van. 
Ö volt. Aszavakra felnyHortia a sZffil1ét, meg

ismert. Láttam az arccsont ja mozgásán, hogy 
szörnyű nehezére esett a beszéd: 

- A zsebemben van a címe .. _ Levél és . . . ki
tüntetés. .. el kellene küldeni... Isten ... 

A levelet elküldtem, három kitüntetés volt min' 
akkor benne! Címzés~ ... Majd ldtünik a végén. 

Két hónap mulva lev'elet kapt.am, amelyben Ö 
köszönte meg, hogy eleget tettem kívánságának. 

Egyszer még személyesen is megköszönte. 
Erdélyben voltunk akkor. Gyülekezett a had

sereg és a gyiijtőállomáson egyszer csa,k elém ál
lott Ö, Isten a tud6j'a, honnan jött, elém állott éf! 
azt mondta: 

- Nagyon jó voltál! 
Egy hét mulva már fent verekedtünk a hegye

ken és egyszer az a hír jött, hogy bizony elesett 
vagy eltünt vagy fogságba került Ö, mert nom ta
lálUl.k sehol. 



ama sorozatát, iHetve az ezeket összekötő vonalat, 
melyet a járőrnek megszakítás nélkül kell lepor
tyázni, őrjáratnak nevezi. Az őrjárat tartamát a por
tyázási időszámítási táblázat alapján kell - félórára 
kikerekítve - kiszámítani. A rendes szolgálatok ve
z.énylésének megkönnyítése végett célszerű minél 
több őrjáratot előre összeáHítani. Az. örsparancsnok 
azonban jogosult - ha szükségesnek látja - a távol
sági kimutatásba felvett községeket, ipartelep eket és 
tereptárgyakatI tetszészexinti szám.ban, sorrendben 
és irányban is leportyáztatni. 

A felsorolt rendellrezések közül hátrányos hatást 
- mint később látni fogjuk - a távolságnak a leg
rövidebb úton való mérésének és az előírt útirány 
merev betartásának meghonosodása okozta. 

A portyázás elválaszthatatlan tartozéka az ellen
őrzés. Lényegében az ellenőrzés is portyázás. Csak a 
cél különböző. Mindkettőt együtt kell tárgyalni.+ 
Fussunk át gyorsan ennek a történetén is: 

1881-ben, az akkori utasítás szerint az örs
paranCiIDok a xülszolgálatot teljesítő c.sendőröket 
időnkint - éjjel és nappal - kellett ellenőrizni. 
Külszolgálat volt mindaz, melyet ·a csendőrök a lak
tanyán kívül teljesítettek. Az ellenőrzések száma ha
vönta kisebb örsön 4, nagyobbakon 6. Ellenőrző szol
gá'latba "csekélyebb ideig szolgáló csendőröket" kel
lett az örsparancsnoknak felváltva magával vinni, 

• Lásd az 1935. 18., 20., az 1936. 8., 9. és az 1938. 1. Cs. L.-ban 
megjelent közleményeket 

Nem első hír volt jóbarát, jóismerős, derék em
ber felől az ilyen. Tisztelgett az ember az emléké
nek, sokat nem időzhetett vele ... 

* 
Sok szomorú magyar nóta fakadt akkoriban 

mindenütt az országban, főleg Szegeden. A meg
szálló katonaság nem látott mást bennünk, mint va
lami nagyon-nagyon idegen és nagyon bűnös vala
kit. Mit tudtak azok ezer esztendőrőn Mit tudtak 
azok arról, hogy hol volnának, hol lettek volna, ha 
nincs itt, a világnak ezen a sark,án egy nép, ame
lyiknek becsülete, vitézsége, szótartása, hite és el
mondhatalan sok keserve mentette át őket az élve
maradásba ~! ... Mit tudt.ák. azok... és ez meg is 
látszott mindenben ... 

A Tisza volt akkor a határnak egy része. Túl
oldalon, az újszegedi rózsakertek felől nem francia, 
hanem más szavakat hozott a szél s ha kiállottunk 
a régi váromiadék mellett a városi parton, ott túl 
hegyes süvegeket, hosszú, nagyon hosszú szuronyo
kat láthattunk,. Járták a vízpart ját és különös cso
dálattal nézték a sárgás, harsogó vizet: valahogyan 
úgy volt, hogy akkoriban a Tisza mindig nyugta
lanlwdott ... Nézték a vizet és várták, hogy átenge
dik őket az innenső partra is talán nem is egy 
napra vagy esztendőre, talán ... 

19y mondta a hír, amit révészek és kofák hoz
tak Röszke felől, meg Kiszombor tájékáról. Haj, 
keserű volt a szánk íze ... Annyit verekedni, annyit 
s ime ... 

Mi, csendőrök jártuk a Tisza partját és ellen
őriztük a határt. öt töltény volt a puskánk mellé, 
elég az a csempészek eHen, mondta a francia város
parancsnok, persze, mert nem tudta, hogy igaza lett 
volna, ha többet ad ... A csendőrök valamennyien 
Erdélyből elvert csendőrök voltak ... 
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hogya gyakorlati szolgálatba őket bevezesse. Az el
lenőrzés idejét, helyét és a járőr áHapotát a hely
sZÍnen kellett a járőrvezető szolgálati könyvecské
jében igazolni. Az Altalános Szolgálati Határoz.vá
nyok VII. fej. 38. pontjában az előbb mondottakon 
felül megtaláljuk a "kisebb" (legfeljebb 5 fős) és a 
"nagyobb" örs fogwimának helyes értelmezését. Meg
határozza azt az esetet is, hogy mikor szabad az 
egyedül ellenőrző örsparancsnoknak az ellenőrzött 
járőrhöz csatlakozni, illetve hogy hány órára kell be
vonulnia, ha éjjelre nem csalakozik. Végül még kü
lön elrendeli a helyi járőrök ellenőrzését is azzal, 
hogy azok nem számítanak bele a külellenőrzések 
számába. 

Az 1912. évben kiadott Utasítás 167. §-ában a ha
vonta teljesítendő 'legkevesebb ellenőrzések számát 
leszállította és több lehetőségre is tábláz,atba foglalta. 
Ezen kívül hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés térben 
és időben meglepő legyen. Ebben a paragrafusban, a 
4. bekezdésben már fellelhető az utánportyázás jel
lege is. Ugyanis az örsparancsnok kötelességévé 
tette, hogy minden más szolgálata alkalmával is ta
pintatosan puhatoljon a járőrei minden irányú maga
tartása u tán. 

.<\. Szut. az ellenőrzés tekintetében sok lényeges 
változást hozott. Az örsparancsnokhelyett.es is telje
síthet - bizonyos feltételek mellett - ellenőrzést. 
Az éjjeli és nappali ellenőrz.és időbeli határát lesz ö
gezte. Az összes elöljárók és feljebbvalók jogot nyer-

Egyszer, egy holdvilágos estén a hídr a mentem· 
ellenőrizni. A híd csak a közepéig volt az övéké s 
addig a mienk is. A két őr között egy farúd volt ... 
Farúd, az ideiglenes országhatár! A csendőr állott 
és átnézett a tulsó partra, a másik őr nem törődve 
semmivel, sétált le s fel. Unott arccal. Neki is volt 
bizonyára valakij e valahol a keleti hegyeken túl 
vagy azok között a fenyvesek tövén vagy a kuny
hókban, hát mít neki Tisza, megszállás, magyar 
keserv, magyar világ ... 

Megyek ellenőrizni és szembe velem a hídra 
akkor lépett fel valaki. Jött felénk. Holdvilág volt 
s az ilyen égi világítás csaló valami ám. Tudtam. 
N em is törődtem tehát azzal, hogy felismerjem. 
Majd jön, gondoltam s megnézem. 

Nem volt messze már, mikor ráismertem. Ö 
volt. Kis fekete ember, merev arcú valaki. Pattogó
szavú lett belőle, az őr kikapott tőle. Éles hangját 
ahogyan figyeltem, megkapott a szájából Tagyogó 
fogsor. Igen, ilyen volt ezelőtt régen, már az iskolá
ban is. Ö volt, semmi kétség. 

Éu vártam az én őrszejlllem mellett, ő jött fe
lénk. A farúd ig joga volt jönni. Odajött. Akkor én 
felemeltem a fejemet, a világítás jól érhet-ett, mert 
udvarias mosolyra készülő arcán megrándult az 
izom, a fekete, szúrós szeme meggyulladt, amint 
felismert, tiszteIgésre készült keze elakadt és így, 
szétnyíló szájjal, levegőbemeredt kézfejjel megfor
dult és elment. 

Ö volt. 
Odament az őrszeméhez, rákiabált megint-azon 

It nyelven, amelyen csak egyetlenegyszer hallottam 
őt szólni, akkor, midőn a magyar iSikolakövek közül 
zsebében a tisztajeles végbizonyítvánnyal nekiin
dult az életnek ... 

. .. Vér nem válik vízzé. 
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tek arra, hogy minden csendőrt és járől't bár hol és 
bármikor ellenőrizhessenek. A honnmaradt legény
ség ellenőrzése vé2:ett az örsparancsnok (helyettese) 
előbb is bevonulhat. Szolgálaton kívüli puhatoláso,l 
ielül rendszeresített e a járőrök részére előírt útvolla· 
lún való utánportyázást is. 

Ha a megelőző 's~olgálat portyázási rendszeré
nek és az ellenőrző-szolgálat módszerének ismertetett 
ledlődését tanulmányozzuk, akkor látjuk, tb.ogy . az 
ől'járateredetileg - 18814ben - nem volt más, mint 
az érinteni rendelt községek és tanyák, mint általá
nos iránytáligyak által [határolt terep átportyázási 

. területe. Hogyajárőrök valóban terület portyázást 
végeztek-e, azt ma már nehéz megállapítani. ELéged
jünk meg ,azzal, ~ogy az utasítás SZIavai szerint igy 
cselekedhettek. Nem ,"olt hosszú életű ez. a szaJbad 
portyázási rendszer, mert már 14 év mu}va lIDeg
szűnt. Helyét elfoglalta a kötött útvonalon való moz
gás. Az Altalános Szolgálati HatározVlány()}{ a ki
jelölt őrjárati-körlet keresztül-kasul való leportyázá
sát megengedte, de valöban ,a megelőző szolgálat 
nem lett más, mint a kijelölt tereptJárgyakat össze~ 
kötő útvonalnak előre meghatározott idő alatti lejá
rása. F.zt a szokást megerősítette az 1912. évi és szen
tesítette az 1927. évi szolgálati utasítás. 

Érdekes lenne megállapítani a sZaJbad portyá
zási rendszer lIDe.gszüntJetésének az okát. Én főként 
kettőben látom: az ellenőrwnek nehéz lehetett az 
ellenőrzendő járőrt feltalálni az akkori óriási örs
kÖl'lctek mainál sokkal nagyobb és kulturátlanubb 
őrjárata~ban és néhány szabálytalanság is fordul
hatott e,lő. Ami az utóbbi okot illeti, az ma is fenn · 
áll. Ezek el-követői úgy a multban, mint most is. 
előb'b-utóbb Ihorogra kel'iilnek, telhát ennek alapján 
bátran visszaállíbbatnánk a szabadaJbb portyázási 
ren,lszert. 

A szabadabb portyázási rendszer megszüntetés e 
és a kötött, ma már teljesen merev rendszer meg
honosítása az ellenőrző sz.o1gálat kérdésével szerve
sen összefüg,g. Mint ismertettem, - k'ezdetben - az 
ellenőrző sZlolgálat kezelése tekintetében az örs
paranosnoknak úgyszólván teljesen szaJbadJ~eze volt. 
Osak a havonta teljesítendő legkevesebb ellenőrzés 
sz.áma V'olt előírva azoo,l, ihügy azt küWulböző nap
szala'a megosztva te,ljesítse. A sWibadablb po:rtyázás 
megszüntetésével egyidejűleg nem 'Yáltozott az ellen
őrző szolgálat rendszere. A szabadabb portyázás meg
Bzüntetése tehát nem volt más, mint a portyázásnak 
az ellenőrző szolgálathoz való formálása. Azaz, a 
járőrökne'k előTe pontosan meglhatározott mene t
vonaLon való mozgásra történő kényszerítése, hogy 
egyl'észt ,a7, ellenőrző az ellenőrzendő járőrt háTmi
kor 'biztosan feltalá:lhassa és másrészt, hogy az ellen
őrző kiszá:rnítJhassa, hogy járől'ei mi.kor hol mozog
nak. A megelőző szolgálat ezZ!el gépiessé vált. Az 
ellenőrzésre hiVlatott ibáTlIUelyik elöljáró bármikor 
lerajZ'olJhatta az ellenőrzendő és 'az ellenőrző járőrök 
menetMmalait és ezek metszőpont jait és ezzel utÓ'lag 
is rögzíthette, !hogy pl. 'egy szabálytal,anság elköiVe
hésével gyanusított járőrnek - a szolgálati lap ada
tai szerint - mikor, melyik tereptárgynál keHett 
tartózkodnia. Tehát szárrntani és mértani szempont
hól - papÍl'forma szerint - kivúlóan pontos, de 
gépies szolgfllatte1jesítés lett az eredmény. A minden 
különös nehéz'ség nélkül megállapítható eltérést 

491 

A Kormányzó Úr Ö Főméltósága vitéz Nemerey Márton 
ezredest a ill. kir. csendőrség felügyelőjéue'k helyettesévé 

kinevezni méltóztatott. 

gya:kmn követte a kivizsgálás és ezt a fegyelmi meg
torlás. Igy vált a megelőző szolgálat is egyik 11%
l·ontosabb fegyelmező és nevelő eszköz~, de ennek 
ellen~ben 'az Ull2-es szolgálati utasítás által hangoz
tatott ama elvet, hogy azellellŐrzés térben és időbell 
meglepő Legyen, csak korlátolt l~etőség.gel lehetett 
teljesíteni. 

Az 1927 -es portyázási és ellenőrzési rendszoc ezt 
a súlypont áthelyezés t csak fokozta az utánportyá
~ás bewq;etésével, mert ennek állandó lehetősége Da
mokles kardja'kiént lebeg állandóan. a szolgálathan 
álló járőrlÖk feje felett és ezért valÓIban a terep tár
gy~kat összekötő legrövidebb úton róják a kilomé
tereket, Ihogy az ellenőTw IbámnikOT megtalálhassa 
őket. Ezzel végleg megmerevedett a mai portyázási 
rendszer. A megelőző sZ'olg,álat lényege és tulajdon
képeni célja meg lett kerülve és a portyázás rend
szeTe eszközzé, sélIDárvá vált. így nehezen képzelhető 
el, hogy a megelőző szolgálatot 'a járŐflÖk aSzut. 261. 
pont 2. bek. és a 349. pont utolsóelőtti bekezdésében 
írtwk sze·rint t'eljesítik. 

Kérdés, hogy az ellenőTzés nehézségeinBlk ki
küszöböléSiével elért eredmény arányban áll-e a kö
tött portyázási rendszer hátrányaÍiVlaU Helyes-e a 
a megelőző szolgálatnál a p?rtyázást, mint a szolgá-
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Lat végrehajtásának esz:!.rözét, az ellenőr~ő :szolgálat
hoa;, mind másodlagos célhoz, :lklll'lmálni ~ Én azt hi
sz,em., hogy ne.:rn. 

Ha ezt a megállapítást Ihe,lyesnek fogadjuk el, 
ak~or keresnünk és meg is kell találnunk azt az 
arányt és formát, amely a portyázás és az ellenőrzés 
e,gyensúlyát helyr.eállítaná és megadná annak a le
hetőségét, hogya megelőző szüJrgáJat - rumint az,t a 
Szut. hangoztatja - valóban az örs 'e,gész teriiJ.etét 
felölelje és hogy a járő;rök té:rlb'en és időhen - a 
terep kiihasználásával - az örslIDörlet minden pont
ján ' meglepően megjelenj enek , Ihogy mindent, ami 
körülöttük van vagy t'örténik, nyugodtan megS!l.em
lélhesséJi:. 

báTInily,en portyázási és ellenőrzési xendszeJ' 
alapján is végezzük a megelőző szolgálatot, annak 
telJesités'éhez idő kell. Az időszámítás l'endsZeTének 
tOl'ténetéveJ itt nem 'toglalkoz,Oilll, me,rt erre e's ezen 
belül a pi'henőre néz;V'e J.1észletes ismertetés jelent 
mal' meg a üsendől'ségi Lapok 13-15/1934. száma.i
ban. Ez Hlmeka i~ö!zleménye,jmek a. lényege az, hogy 
a portyázáshoz sziíkséges idő a meneteléshez, a tar
tóziwdáshoz (értekezés és tereptárgyak leportyázása) 
és a pihenőre szükséges időből tevődik össze. Ez a 
llál'Oilll tényez,ő az idők tl:ülyamán különi1éie arány
b,an és mennyig.ég:hen és ,összetételi rendszerben SZie
r,ep,elt. Az egész szolgálat taltanla után illetékes pi
henő tartama - általáJban - a szolgálatban eltöltött 
összidőnek egyharmada volt. A pihenőt hol külön 
adták homá a menet'8léslhez lés a tartó~odáslhoz 
szük,séges időhöz, hol - min t ma is - már előre be
kalkulálták az időkiszabatha. Az egyhuzamban 
megtartJható pihenő legnagyobb tartama 6 óra volt 
mindig. 1912-tben ter'V'ezték, de ne!lll valósult meg, 
hogyanagypihenő leghosszabb tartamát 8 órára 
felemeljék. 

Ma az a gyakorlat, Ihog y az időt, a iLletékes pi
henő tartamának hetudásáv,al, bizonyoos d'o'koz:atos
sági elv éJ:'vényoesülésé:vel ,és a domborzati 'Viszonyok 
tigyelemh~V'ételével, három féle időszámítá;si k'lücs 
~eri'llt kilométere.nkinti kiszwhatban e,]őr;e meg
szahjaa:z utasítás. Ehhez az időhöz csak a nagyobb 
tel'eptárgyak és kö:zségek 1e<portyázásáJhoo szükséges 
időt és az 1 órát meghaladó les tartamát kell az örs
pal'ancsndkna:lr ihozzáadni ,és az igy kiszámított időn 
belül a nagypiJhenő tartamát 's helyét meghatározni. 

Az idősz.ükséglet'et Ibefolyásoló tényezők: a járőr 
feladatának elvégz.éséihez szükség,es idő, a menet
vonal hossza és minősége,a terep jellege, az időjárási 
v'iszony, napsza!k, évsz.ak, a járőr erőáHapota, a rue
ue tnem stb. Ezen tényező!k közül tölbb az őrjámton 
oelül is eltérő-, mások a szolgálat teljesítése kö.zlben 
is változhatnak, tehát a szülgálat előírásakOT ni3m 
értekel!hetők helyesen. 

Egy őrjárat leportyázásálhoz, az összes befolyá
soló tényezők helyes beértékelésével, valóban szük
séges időt előre pontosan kiszámítani nehéz, még 
meg'közelítő pontosságot is e1th'ni kÖl'ülrrnényes. Ezt 
egy utasításban az eg,ész ország termetére vonatkozr 
tatv;a még neheze'bb szahályként leszegezni. Az elől'e 
Vlaló IlllJe,gihatál'ozás, hogy minél általánosahb érvényű 
legyen, sokszor túlságosan pazarló, :máskor szűk
markú. MegáUapí1Jhatju~r, hogy a megelőző szolgá
lathoz szükséges időszámítáJs r endszIerét is kívánatos 
lenne megváltoztatni. 

Mil1hln kifejtettem a mai pül'tyázási 1'el1dszel' 

lllódosításának szükségességét, néhány szóIval vá
~olni óihajt,Oilll, hogy miért idősz.erű ,a portyázási 
rendS'ZIe·r me.mvá!l toztatása. 

Végigfutva a p'ortyázáJsi rendszer 57 'é:ve's törté
netén, me,gáUapíthatjuk, hogy az eredeti és a mai 
rendszer köz,ött - a me,gkötöttség fokozáJsán és né
hány alakiságon kÍJvül - 1énye~beli és elvi jelentő
ségű változás alig fede7lhJető fel. A fe,lsZlerelés sem 
v:áltozott, csak a kard tünt el a ,gyalog portyázó 
járőr oldaláról. 

Az idő ker'eke · ,azO'nlban forduJt, de még sohasem 
fordult ülyan nagyot, mint az elmult fél éViszá~ad 
alatt. 

A gYQrsaságot s~erető és sz,01gáló XX. ·száz:ad 
a'z ől'járatok mai V'onalát, az utakat, melyeken !haj
dan gyalogos'ok és állat-vontatta kocsik köz.Iekedtek, 
'benépesítette kerékpárrrul, motoTkerékpárral és gép
kocsival. Az új közlekedési eszkö~ök teljesen me:g
'Változtatták az utakon a kö.zJekedési viszonyokat. 
A terumika vívmányaira 'éxzékenyen figyelő bűnöző 
világ is használatába . vette az új k,özlekedési talál
mányokat a bűnlcselekmény színhelyének me:gklözeJí
tésére és el1ha,gy.á;sára. Az új köz,].ekedési e,szközök 
új közbiztonsági feladatokat is jelentettek 

A k'özlekedési es~köz;ök tökéletesedésénlek első 
időszakában a 0sendőrség - sZ.1:lflvezé'si és fe,lszere
lé.si változ,t'atás nélkül - úgy-a:hogy mHglfelelt az, új 
feJUidatnak is, mert feltünt ruz utakon a kerékpáron 
hUiladó cs'endőrjárőr is. Ezt a helyzetet - szűk kor
látok klözé szorítv,a - t'örVlényesítette 1927 -ben a 
Szut. 270. pontja. Ez 'haladáJst jelentett a mult tal 
szemben ,de az üt'em nem volt elég gyors. A változó 
idő gyo~sablb ütemet dilJrtált. Hzavát megértve, fel
állították az első közlekedési ö'l'sölmt, majd me'g
szervezték a közlekedési és híradó alosztály t. A közle
kedési csendől'járőr motorkerékpáron ro1Jogott. De a 
fej.lő,dés nem állt meg, mult év 6szén géplwcsim ült 
át a k'öz,lekedési c,sendőr. A köz.lek'edési öl'sök száJma 
is 2-ről 1O-re szaporodott, a f~,jlődés- to'VáJblbi útja ki
jelölve és Ibiztosítv,a van. 

Önként vetődik fel az, a gondolat, hogy szükséges-e 
továbib is v,áltozatlan i'ormáJban, előre meghatál~ozott 

utakra küldeni a gYUilog és lov:as járől'einkeU Cél
szerű-e az őrjáratokat tová,bibTa is csak útvonalakon 
való mozg,ással meghatározni ~ Helyes-e a .,jó őrjá

rat" időtartamának ,aJ,só és felső határát aSzut. 245. 
pont utolsó bekezdésben meghatároz.ott 18-30, illetve · 
36 óTában ma is fenn tartani ~ N em volna-e időszerű a 
közlek,edési járőröknek aKut. 35. pontjában rnegsza
szabott feladatát Szut. 307. és 308. pont jaiban előírt 
ieladatokkal is kibővíteni, hogy ezzel részben tehel'
mentesítsük a gyalog- és lov.UisjárőJ-öket az előre 
me:gnwtározott - gépkocsival is járható - utakon 
való mozgás megkötöttségétöl ~ Ezzel nem ütnénk 
réGt aKut. 35. pontjáb:an lefektetett elven, mert 
tagabb éTtelemben a közlekedés rendjéhez tartoz.i.k 
11 gyaruus egyéneknek az utakról való távoltartáF;,a 
éls eltávolitás'a is. 

A gy.alog- és lovUJsljárőrök útvonalportyáz.ása 
forntos'ságának csökkenésével mindinkább idősz,e,rüvf> 
válik az a ké'rdés, hogy miként alakítsuk át idő
állóan a poríyázási rendszerünket, úgy, hogy egy
rlÓszt a gyalog- és lov,a:s(járőminket ne jál'lasslUk ott, 
ahol már nincs állandóa.n szükség rájuk, másrészt 
az Hrőt és id6t a lehe,tő le.gnagyohb eredménnyel 
használhaslsuk fel. E,z lényegében nem volna más, 
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mint a haJadó korhoz való idomulás.. Hogy a leg
felsőbb vezetőség lis érú emnek az ,' átallakuJá:SIllak 
szük.ségét, bizonyítja a gyorsított ütHmű lorva.s 
próbaportyázásra és a kerékpár szélesebb alapokra 
feMetett hasz:nál:atáina:k kipróbálá:sáM vOllla,tlkoz·ó 
rendeletek kiadása,. 

A mai portyáz,ruSli rendszer és az ezzel ös:sze
függő többi kérdésemlítJett hátrányainak kiküszö
bölésére többféle megoldás is elképzelhető. 

':l'örvényerejű az az eh, hogy osruk kipróbált, 
hevált, a réginél jobbnak talált újítást s~ruhad vég
leg eMog,adni, mert cs:ruk így kerülhető eol a nagyobb 
szabrusú változásokka.l járó rázkódtatás. Ez az elv 
egy.ú,ttal határt is szab az újítások méretezésoo.él. 
Ha a mai portyáz.ási rendszeren változtatni aka
runk, akkor meg kel1 keresm a módoscításnak az,t a 
vázát, ameJy :a legs,imáhb áJtmenetl9lt biz,tosítd'a, s 
ami leihe:től'eg nem ismeretlen elve,ken épül fel, 
amellett a maiból a meg[el~16t átmenti az újba. 

A portyázá,s előírásánálaz örsparaIllC"snokna,k 
az alábbi kérdésekre kell felel'9ltet talállJri: miért. 
milyen céll.al, hová, milyen erejű és hány járőrt 
killdjön, s a járőr hol, és hogy1an mozOigjon, mikor 
induljOOl, mikor és hol pihenjen, mennyi id6re van 
szükSége a feladatabeljesítésére, a járőr helyes 
ma;gatariásáról hogyan gyöz6djön meg't 

A portyázás lényeg'éhen nem más, min t moz,gás, 
menet. :A:. pOfltyruzó járőr menete a felderritő járŐor 
menetéh:ez hasOOJ'lítható, mert mindke,ttőnek . köte
l'essége - az egyéb feladatJ<Yktól eltekintve - első
sorban látással átkutatni akiutalt mene-tvonalat és 
annak környékét, tehát utat és terep'et. A kliilönb
ség a kettő között .a:z., hogy a felderítő járőr ,a Harc- . 
téren ellensélget keres, ,a csendőrjárőr pedig az őr
járatban bűnözők'e:t és rendelllen'essége't fürkész. A 
fe:lderítő járőr menetvonalát - rend8;~erint - célok
kal és irányokkal határozzák meg és ,ezt követve, 
az el1enségtól távolahb, az utakat ha.s,ztná;}va gyor
sa,n menJetel; míg ,az ellenslég .köz,e:lébem. az útról 10-
térve a terepet kma,sz,nálva halad éSlz,re'Vét,llen!Ü1 és 
nesztelenül, úgy, hogy mmdietnt IrusBan és meg
figyelj en, de őt az ellenség fel ne fedezze. A fel
derítő járőrnek - nJagy vonás'okban - leirt maga
t'artása teljeSIeu fedi a Szut-nak a megelőző szolgá
latot teljesítő járőr általános magatartását szabI'L
lyozó 261. pont 2. bekezdésében írtalmt: "portyázás 
a.lkalmával a es'endőr .swlgáLata csak úgy lehet 
eredményes, haa terep kilia;sz:n.álásával mindenütt 
yáratlanul és meglepetésszerűen jelenik meg." Ha 
meg ,akarjuk találni annak módját, hogy hogyan 
mozogj on a portyázó csendőrjárőr, akkor selIDmi 
málst nem kell tennünk, mint aZit kövelte,lni tőle, hogy 
menj'en úgy, mint a felderítő járőr. Ez pedig nem 
más, mint a magya,r királyi csendőrség 1881. é'Vi 
első S'lIolg álla ti utasitáSlának - már említett -
51-52. §-aiban mleghatárowtt ,,,közönséges portyá
zás". Bár ezt ,a portyázási rendszert az 1895. évi 
utaJscításban már nem találjuk, mégis nyomára aka
dunk az 1912. évi utasítás III. részébetn, a :Határ
sizéli szolgálati utasi:tás 18. §-á:ban. Ez a §. 0slak a 
hatáI1széli ÖI1sök megelőZlősZlol'gál'aiát sl'Jabáryozta. 
Sok tekintetben alkalmas .azoniban a'1'ra, hogy rá· 
mutasson ar:caaz irányra, ,ame:lyen haladnunk kell, 
ha meg iaJkarjuk találni a jÖ;YŐ, szabadabb port y á
zási rends,z,er aJlape'1 veli t. 

Ezt a §-t - kivonatosan - ismertetem: 
A szolgálat célszerűhb vezénY'elheiése céljából 

az őrjárati boosz.tások helyett csak az örskörle,t 
te:rületét kell megállapítani. Az örsparanosnok az 
örskörle,te tereptárgYIait fontosságuk s·z·erint minél 
gyrukrrubban, külö'llIféle iráinyban és időben porl.yáz
tassa le, anélkül azonJba!n, hogya t ereptárgyakn ál 
v'aló tartózkodásra me,ghatá,rlOzott időt írna elő. 
(Elvben meg,egyezik a Srz,ut. 250. pOInt 2-3. bekez
dés ésa 349. pont utolls,ó e,lőtti hekezdéséhen foglal
t,akkaJ). 

A jlár6rök a porlyázMnál tetszés Isz,erinti uta· 
kat választhatnak és 'ott tetszés szerinti időn át tar
tózkodhatnak.- A járőrvezetőre van bízva a pihenőt 
tetszés ,s~erint megtartani. .Az ö:r:sp'arancsnokhatá
rozza meg az őrjára,tilJrupon (ma,i szolgál.ati lapon) 
az őrjárat útirányát: a kö zlSégek et és terepitárgya
kalt. A ter'evtárg'Yak előírt sorrendjét be kell tar· 
tani, a;ttól. cSlak indoikolt esetben s.z,abiad eltérni. A 
szolgálat vezénylésének alapja az örskörlet térképe 
és a távolsági kimutatás.. (Itt találkozunk e,lős.zör a 
távolsági kimutatás fogalmával.) Az örsparancs
nokra v,an bízv,a, hogya terepvis,zonyoikat, az idő
járrust, a szol,gálat :rninöségét és az előre látlható 
egyéb körülmooyeket is figyelembe véve és mérle
gelve az elMrt tere-ptárgyak leportyázására kilo 
méterenJci.nt - 3Q.-45 perCM helül - hány percet 
számít80/U·. Az örsparanosnok fe1elős azért, hogy sem 
sok, sem k'evés időt elő ne írjon. 

A szabadabb portyázrusli rendszert ,az eddig ld
fejt.cttekb61 fő vonásaiban már rögz.íthetjük: 

Hagyjuk el az - évelken át változatlanul has,z
nált - előre ö8szeállított őrjáratokat. Ezek gátolják 
e~sősorbanaz ö:r:spal'laIloonokot abba:n, hogya meg
előz.ő swlgáliatot, a vezénylés szükségességéneik be
álltakor az éppen fennáHó helyzethez idomulva irá
nyitSla. .Azörsparancsnokot kötelezm:i kei1lene arra, 
hogya IDogelőző ISwlgál,a,thoz kizárólag a Szut. 250. 
pont, 2. belkezdésétben foglaltak szerint állíts'a össze 
Ü'set.ről-esetre az őrjáratot. Elnnek az elvnek betar
iásá,t a szolgálati haiVifüz:et átviz,sgálásán:Ü könnyen 
lehetne e,uen6rizni. Az ö,:r:sp:aran!csnoknak ,az örjára
tomat jövőben i.s köz81é!gek, ipartelepeik és fokozot
tabb eUenörzést igénylő terep,tárgyak láncolatával 
- mint a portyázá.s ál.talános irányával - keUerne 
összeálHtarn úgy, hogy minél jobbaJI érvéJlyesül
jenlek aSzut. 344, pont 1. .heke:zdés utolsó mondatá
ban és 'a 2. bekezdésében, a 250. pontban és a 349. 
pont utolsó eilőtti bekezdésében le,fekteteit elvek. 
Tehát a ,sz,ut. jelenl,egi elvi rende,lkezése1 válio,zat
Jlanok maradnárrak, cS'alk az őrjárati beos·zitás elha
gyásával elmaradna ,a,z a béklyó, me,ly az örs.
paI1ancsnokot gátolja abban, hogy az elvet a való
slá,gban alkJalmaz,z,a is. Ha aSzut. 244. pontja alap
ján előre összeállítrurhl rendelt örjáratok haJszná
Ilatát bes,z,ünte,tnénk,akkor meg keUeiIlJe t11tlaJni az 
örsparanosnokoik.n.ak azt is., hogy maguknJak - szel
l,emi ma.rnikónak - őrjáratokat előre összeállíts3JlIla.k, 
mert CISiak így remélhető, hogya s,zahadabh portyú
zási rendszer valóban meghOlIlosodjék, hogy a meg
előző szolgálatot a mindenkor éppen fennforgó köz
biztolIlsági viswnyokhoz idomítsák. Osruk így 1ehetne 
elejét venni annak, hogy egyes örsparancsnokok az 
elérni szándék'Olt céH megkelrülhessék. 

Az örspariancsnoknak tudnia kell, hogy miért 
küldi kia portyáz.ó járőrét éppen akkor, amikor a 
,s~olgrulatot ~lőírj:a s nem máskor; tehát a megelőző 
S'zoJ.gálatba a járőrt csak határozott feladattal sza
badjon kiküldeni. Ismét csak a felderítő járőr pél-
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dájáTa hivatkoz.om: meg kell mondani a járőmek, 
hogy az örsparancsnok a járőrrel mit akar elvégez
tetni s tőle mit akar meg tudni. Más szóval a meg
előző szolgálat legyen irányított, céltudatos, mert a 
cél Diem lehet az, hogy a járőr az adott melI1etvona
lat lejárja, hanem - az általános mege1őző szem
lélődésen felül - bizonyos feladatok e~végzését is 'rá 
kell bízni. Erre - többek közöItt - bőségeS lehető
séget és alklaJl.lma;t nyujtanak a Osendőrségi Lapok 
8/1936. Sz.ámának mellékletében felsQrolt idényszol
gá}a ti tetmdők. 

Nem mindoo feladat bír egyenlő fontossággal. 
Ezért a megelőző s:wlgálat vezénylését szükségessé 
tevő fő feladat mel1C1tt - tcrvez.ett menetirány
ban ~ mellékJfel:aJdwtokat is kCilI adni, hogy - al me· 
netelé&en felül - .az egés.z szolgálat tartama ala.tt 
foglal1ikoz.tatva legye'n a járőr. 

Csakis céllal menete 115 járŐ1'től várhatok éber
séget, szolgálati buzga,lmat. A céll s fe'ladat néilkül 
kilométereket róvó járőr csak az előírt havi swlgá
lati órák számát szaJ)Oritja lélekölő, egyhangú me-
neteléssel. (Foly Lat juk.) 

Okirattal légy óvatos.· 
írta: vitéz KUDAR LAJ OS szds. 

Küzdelmes j~enünik felzakla.:tott idc,gállapolá
ban, amikor ,a biwnytalamságból kiv'ezew utat ke
reső különfé].e elképzelések forgószélszerűen k,apnak 
fel eszméket, jelszavrukJa:t, neveket, hogy po}giu-
hábortúk és forradalmak kockázatán át ismét csak 
újrubb esz,meáraml,atolmak adJanak helyet, különö
sen niagy jelentősége vian ann~k, hogy a belI"endet 
és nyugalmat fenntartani hivatott közbiztonsági 
szeTvek működési körükben reájuk háramló felada
taikat - úgyszólván - mértani pontossággal telje
sítsék. - Igy szolgáltatnak kö·V'etendő péi1dát más 
intézményelmek, sz,erveknek és hazájuk nyugtalan
kodó, fejüket vCiSZített polgárainak. Hű kötelessé.g
teljesítésükk'el így jelölnek irányt arra, hogy min
denJki csupán a saját feladatával törődve, mozdítsa 
elő az ország nyugalmánruk biztosítását, fölösleges 
rémlátással és rájuk nem tartoz.ó doLgokkal való 
i'lletékotclcn ~ogl,alkozással ne idézzeuok fel éSI ne 
növ<eljék a zruvart. 

])zClk ,a gondolatok ötlöttillr eszembe akkor, ami
dőn a szilasbalhási csendőrörs, Goldsohmidt Antal 
és társainak okira,thamisítási ügyében szerJmsztett 
tényvázla:t-sorozatát olvastaJn. 

A kimaga:sló kideritési eredményhez a szilas
balhási csendőrőrs fáradhatatlan legénysége a lovász
patonai, a kajári, az érdi, a sárbogárdi és a marton
vásári cs endőrörs , a székesfehérvári 2_ nyomozó al
osztály, valamint a törzsalosztáJy támogatásával és 
a m. kiT. Tendőrség budapesti főlmpitányság'án'ak 
s~ives ",lőz,ékeny;ség<e Ifolytán jutott. A nyomozásIban 
résztvett szeTvek és kö~egek, mint a~ óra be1ső szer
kezeténel\ egymást kic,gészítő lendítő kerékiei, rugói, 
szegm ös~tönöztók, támog.atták, egészítettélk ki egy
más nyomozlÍlsi munkáját és valósiiottáik meg a 
Os. 4. jelz.etű Nyomozó Utasításhan lefektetett azt 
a magasztos elvet: "nem szabad szem elől té
veszteni, hogy a büncselekményeknek minél na
gyohb számban való és minél tökéletesebb kiJderi-

• Az itt ismertetett büncsele.kménysorozatra, ezek külön
JegeSBégére felhívjuk Qlvasóink figyelm ét, Szerk. 

tése nem egyeseknek, vagy egyes alakuLatoknak, 
hanem ,az egész tes,tületnek az érdel"e és hogy ebbő1 
a lI1aigrusabb swmpontból telje·sen mindegy, hogy a 
cél elérésoo a testületünk hány tagja és milyen 
arányban működött közre". 

Mielőtt rátérnék a nyomozás eredmfulyfumk 
ismertetésére, előljáróban megemlítem m~, hogya 
nY<m1oz.áslban résztvett,ek munkakedvét különösen az 
alábbi körülményok fokozták: 

A nyomozás egyes vonatkozásai csendőrségi 
területről kiindulva, az egyik szomszédos nagyha
talom területét is éúntették. A magya,r csoodőr 
euróI>ai hírneve is ]Iebegett tehát a kideritéssel fog
lalkozók szeme előtt. Az eredmé'llynek kristály
tisztának kellett lonnie, nehogy külföldön olyan vé" 
lmn&ny kapjon lábrta, hogy a mostani magyar 
0sellldőr már nem tud megbirkózni mind neheoobbé 
váló felaJCla.taiva1. Továbbá - ezen túlmenőoo - a 
számos 'MagyarországOI1 hamisított és külföldre ke
rült okiratnak nehogy az a következménye támad
jon külföldön, hogy a magyar okmányokat ezután 
bizalmaUansággal fogadják. Ezért a harn.isítókat 
könyör1Jelenül ki kell nyomorzni, 

Volt az ügynek minket csendőröket érintő 
egyéb és köz.vetlen vonatkozása is. Az egyik szél
hámos ,a maga sz.emélyének nagyobb megbízható
sága és anyagi előnyök elnyel-ése céljából az egyik 
hamisítóval olyan születési anyakönyvi kivonatoL 
hamisHtatott, 'amelyben valódi származását és val
láJsát eltitkolva, csendőrőrmester fiaként szeI'lepe'It. 
Ezzel a fogással sikerült is neki ideig-óTáig N émet
országban árja látszatot elérni. Az üggyel foglalkozó 
csootdőrÖik ·tehát kettőzött ügybuzgalommal, a tes .. 
tüiet jó hírl1'Civén ezzel esett homályt is letörölték 
azzal, hogy az ügy összes szálait kibogozták. 158 eset 
szálait bogozták ki a csendőrök, fényes bizonyítékául 
- itthon és külföld felé - rátermettségüknek. 

• 
A szóbanforgó büncselekményeket főként a 

közokirathamisítás területén követték el. Az okira
tok a mai haladottabb 'világban sokkal nagyobb sze
repet töltenek be, mint azelőtt. Következésképpen 
az e téren való bűnözés is jelentősen felszökött. 

A régi jó. világban állampolgári bizonyítványa 
majd minden ezredik e;mbernek volt. A mai trianoni 
megcsonkítottságban a legkisebb állás megpályázá
sánál is állampolgári bizonyítványt követelnek az 
egyéb okmányok sorozatához. De pályáza.ton kívül 
is. Az örsiYk tudnának erről számot adni, hogy hány 
megkeresés, felhívás érkezik napjainkban hozzájuk, 
hogy területükj gyanusabb elemeitől, idegenektől, 
lnilyen igazolványokat, okiratokat követeljenek. 
Szinte értetlenül csóválják a fejüket az örsparancs
nokok postabontáskor. Már megint újabb razzia, 
ismét újabb okirat utáni puhatolás. Vajjon miért~ 
S a sok miértre nem kap f·eleletet kis örskörletének 
eseménytelenségéből. 

Érde:mes ezen egy rövid gondolkodásra meg
állni, hiszen éppen ez a tanulságos nyomozás is 
némi választ fog adni ezekre a kérdésekre. 

Ma a világválság és a politikai mozgalmak túl
fűtött napjaiban egyes államok gazdasági és társa
dalmi rendszereiket átszervezik. Allamalkató, ural
kodó népfajaik vé.delmével és a nemkívánatos ele
mek eltávoIításával azt kívánják elérni, hogy a 
szűkreszabott, sovány kenyeret elsősorban saját 
véreiknek juttassák. Ebből a célból állampolgárai-
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kat megrostálják és a megbízhatókuak találtakat 
számos joggal felruházzák, melyről részükre írásba 
foglalt jogosítványokat, bizonylatokat, közokirato
kat állítanak ki. Ezzel védik azok érdekeit. A többi
től ezt megtagadják és az ország elhagyására 
kényszerítik (kiutasítják). A világháború előtt a 
liberális korfelfogás ezt az elhelyezkedő és kicseré
lődő folya;matot kinek-kinek kénye-kedvére bízta. 
A kivándorlást intézményesen elősegítette. Ma azon
ban mindegyik állam féltékenyen őrzi határait és 
államalkotó fajának emberállományM. A nemkíyá
natos elemeket nem engedi be. Saját területén pedig 
sűrű idegenellenőrzésekkel folyton tisztítja lakos
ságát. Igy van e~ kivétel nélkül az Északi sarktól 
a Déli sarkig. De természetes, hogy azok, akik ilyen 
hátrányba kerülnek, mindent elkövetnek ennek ki
játszására, nem kerülve el a bűn útját sem és ma
gukat hamis okmányol<kal látják el, hogy azoknak 
birtokában épp oly jogokban részesüljenek, mint az 
állam zömét alkotó, igazolt állampolgárok. 

Lássuk ezekután, mi is történt . 

• 
A szilasbalhási esendőrörs tényvázlat-sorozatá

ból csak a legbesz'édesebb hat főesetet ragadom ki, 
akad bennük okulni való éppen elég. 

1. 1937 decemberében a szilasbalhási csendőrörs 
egy Németországot járt bizalmijától arról értesült. 
hogy egy Németországban élő és MagyaroI1szágról 0.1-
szármawtt órás Magyarországon előállított hamis 
okmányokkal akar Németországban politikai és 
anyagi előnyökhöz jutni. A bizalmas bejelentés alap
ján a szilasbalhási csendőrörs az ügyben bevezette 
előbb a bizalmas puhatolást, majd 1938 .május végén 
a nyílt nyomozást és megállapította a következőket: 

Goldschmidt Antal lovászpatonai születésű órás 
és rádióműszerész Gose Johnson nevű, norvég szár
mazású, budapesti evangélikus lelkész támogatásá
val 1922-ben Hamburgba (Németország) utazott, hol 
-- miután az ev. hitre átkeresztelkedett - felvették 
az evangélikus misszió növendékei közé. 

1925-ben a missziós intézetből Goldschmidt ki
lépett és Stettin (Németország) városba ment. Ott 
egy rádiógyárban, .mint műszerész állást kapott. 
Megismerkedett Glock Sarolta, stettini lakos, árja 
származású, német állampolgárnővel, akivel 1935. év 
yégén ház,aSlságot akart kö,tni. De mivel a berrImi 
m. kir. követség nem igazolta árjaságát, így házas
ságot nem köthetett. 1936. év nyarán Goldschmidt 
Glock SarOlltávalegyütt Budapestre utazott. Itt 
Szerencsés Rezső, Gazdag Henrik, Neumann Sán" 
dor és J ó Árp:id budapesti lakosok közvetítésével 
Ragadós Adolf közismert okmányhamisítóval olyan 
házassági anyakönyvi kivonatot hamisíttatott, 
amelyik Glock Saroltával kötött házasságát tanusí
totta. A hamisított házassági anyakönyvi kivonat 
beszerzése után Goldschmidt Szerencsés Rezsőt meg
bízta, hogy am. kir. berlini követségen kiállított út
levelébe Glock Sarolta adatait, mint valóságos házas
társának adatai t ve.zetteJSS~ bo. Szerencsés Re.zső, Gaz
dag Henrik, Neumann Sándor és Jó Árpád közvetí
tőkön keresztül a bevezetéssel Ragadós Adolfot bízta 
meg. Ragadós Adolf a beírást a budapesti útlevélosz~ 
tály hamis bélyegző-nyomatának abehamisításával 
elintézte, mire Goldschmidt és Glock Sarolta, mint 
házastársak visszautaztak Stettinbe. 

Goldschmidt Antal a hamisított okmány birto
kában 1937. év nyarán az áda származással járó 

Az emlékbizottság márvány · síremléket állíttatott Német
bolyban a fellázadt katonák elleni harcban 1918 május 

20-án elesett Hajsza József alőrme,ster emlékére. 

kivételes jogokat élvezte Stettinben. Egy kirakat
verseny alkalmával azonban, melynek megszerve
zésénél zsűri-taggá választották meg, egyik zsűri
t.ag, ruki tudta róla,hogy nem árja származású, kije
lentette, hogy Goldschmidttel nem ül le egy asztal
hoz tárgyalni, mert az nem árja. 

A zsűritag feLszólalása után a stettini nemzeti 
Fizocialista párt vezetősége Goldschmidt üzletét 
hojkott alá vétette és felszólította, hogy árja szál'
rnaiását1 ,igazoló okmányait mielőbb mutassa fel. 
Ugyrunakkor a, stettini l'Clndő,rség Goldschmidintak 
feleségével közös útlevelét bevonta és utasította, 
hogy sem ő, sem ' a felesége a további inté~kedésig 
a birodalom területét ne,m hagyhat ják el. Gold
Plchm1dt Antal, hogy a bajból kiszabaduljon, útlevC:l
lének elkobzása után Szerencsés Rezső budapesti 
lakosnak sürgős megbízást adott, hogy mielőbb ha
misíttasson részére olyan születési anyrukönyvi ld
\'onatot, amelyben úgy ő, mint szülei evangélikus 
'3zületésüekként ,szerepelnek. SzerencséR Rezső Gaz
dag Henriken kel"esztül Neumann Sándorral ezt el
végeztette. A hamis anyakönyvi kivonatban úgy 
G oldschmidt, mint szülei, evangélikus vallásuakként 
szerepeltek, azonban atyját nyugállományú csendőr
őrmesternek tüntCltiték feJ. ID hamisított OIkmány 
felmutaMusa után astettini relIldől's:ég Goldoohmidt 
útlevelét visszaadta, mire Goldschmidt feleségévol 
együtt elutazott Budapestre, azért, hogy se.ülei és 
dédszülei árjaságát igazoló hamisított okmányokat 
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is beszereztesse, mert, a stettini nemzeti szocialista 
párt ezek bemutatását is követelte. Goldschmidt 
Antal Dudapesten Neumann Sándorral a nagy- éfJ 
dédszülei evangélikus voltát igazoló születési anya· 
könyvÍ kivouatokat a budapesti evangélikus lelkész! 
hivatal nevében meghamisította és elküldte Stettinbe 
Tischler nevű jó ismerős·ének azzal, hogy azokat 
mutassa be az ottani pártvezetőségnek. Tischler II 

hamisítványokllt rövid idő múlva visszaküld tI' 
Goklschmidtnek azzal, hogyastettini nemzeti 
szocialista párt vezetősége nem hajlandó az okmá
nyok alapján az előbbi intézkedéseit visszavonnl. 
mert a németek idöközben Magyarországon bizal
mas úton kétséget kizáróan megállapították, hogy 
nem árja származású és így az O'kmányok ·csak ha·· 
misítványok lehetnek. Goldschmidt ennélfogva nem 
mert visszatérni Stettinbe, mert attól tartott, hogy 
fajgyalázásért az ottani hatóságok felelősségre 
vonják. 

1938 április elsején Ausztria ;megszállása után 
Goldschmidt megtudta, hogy Budapesten székelő 
egyik magyar hangszer- és rádiógyár bécsi fiókjá
nak nem árja származású üzletvezetőjét a cég a né
met hatóság felszólítására el akarja bocsátani. Ér
tesülés vétele utáu Goldschmidt a pesti hangszer
gyárossal közölte. hogy ő dédszülőkig visszamenően 
{Il'jaságot igazoló okmányoktkal rendelkezik és ha 
megfelelő fizetést hiztosít neki, akkor a bécsi fiók 
vezetését elvállalja. A pesti hangszergyáros kijelen
tette, hogy három nap mulva közölni tudja, hogy 
milyen fizetés mellett alkalmazhatja. Goldschmidt 
azonban az állást nem foglalhatta el, ;mert Szeren
(~sés Rezső, akinél a hamisított okmányai el voltak 
I'dtve. kijelentette. hogy nem adja át azokat 
Ausztriába való felhasználásra, mert ott ugyanúgy 
Irlcplezhetik, mint Stettinben és akkor nemcsak 
floldschmidtnek lesz az ügy kellemetlen, hanem II 

többi hamisítókna;k is. 1938 április hó végén Gold
i'chmich Antal egyik legnagyobb budapesti szövet· 
kozetnél ujsághirdetésre az órabehozatali osztály· 
vezető állás olnyerése végett felvételre jelentkezett. 
A jelenLkozés alkalmával, miuttm a hamis születési 
anyakönyvi kivonatút és képesítési okmányait fel· 
mutCltta, kijelentette, hogy 'kívánatra a dédszülőki~ 
vissza,menően árjaságát igazoló ohmányokat is tud 
felmutatni, mire a vele tárgyaló főtisztviselő fel
kérte, hogy a kérdéses okmányokat mielőbb mutassa 
he. Az okmányok felmutatása azonban nem történt 
meg, mert a következő napon Goldschmidttet egy 
Inxenburgi munkavállalási kérvény benyujtása 
miatt a főkapitányságra idézték s mivel Gold
schmidt azt hitte, hogy a hamisítást a rendőrség 
mil l' felfedezte , azolmal el;rnent a szövetkezeti kö;r.
lJontba és más cégnél való pályázati szándékára hi
ITa tkozva, iratait visszakérte. Ugyanekkor a Sze
rencsésnél levő hamisítványokat félelmében meg
semmisítette. 

2. Buxbaurn (BáTd) Zoltán budapesti születésű, 
nom árja származású, óra'kereskedő, 1936-ban Német
országban Fortheimben megismerkedett Ada Hilda 
árja származású német állampolgárral, akivel az 
árja törvények miatt nem tudott egybekelni. Ami
kor a német hatóság megtudta, hogy árja nőnek 
udvarol, a nő útlevelét elkobozták, Buxbaumot pe
dig figyelmeztették, hogy mielőbb hagyja el a biro
dalom területét. 

Huxbaum nyomban hazautazott Budapestre és 
a berlini m. kir. követségen kiállított útleveléb0l1 , 
hamisított házassági anyakönyvi kivonat alapján 
a főkapitányság útlevélosztályán, a közegek meg
tévesztésével, Ada Hilda adatait, mint felesége 
adatait, bevezettette. Az útlevél segítségével említett 
nőt Budapestre szöktette. Mielőtt a szöktetés mcg
történt volna, Huxbau,m, mivel tudta azt, hogy 
menyasszonya csak a házasság megkötése után haj
landó velo együtt élni, Neumann Sándor és Jó 
Árpád budapest{ lakosokon keresztül megbízta 
Ragadós Adolfot, hogy hamisítson menyasszonya 
részére olyan születési anyakönyvi kivonatot, amely
ben Ada Hilda budapesti születésű magyar állam
polgárként legyen feltüntetve. A hamisítvány el
készítése után Neumann Sándor és Jó Árpád a há
zassúghoz megszerezték a diszpenzációt és amikor 
Buxbaum menyass~onyával Budapestre érkezett, a 
hamisított okmány alapján a kerületi anyakönyvi 
hi vataInál azonnal házasságot kötött. Előzőleg, 
Amikor a házasságkötéshez szükséges diszpenzáció 
(' lnyerése végett Neumann Sándor és J ó Árpád a 
budapesti polgármesteri hivatalnál járt, ott azt kö
zölték yeli.i.k, hogy az engedély elnyeréséhez a húza
sulandók személyes megjelenése szükséges. A hami
sítók azonban ettől az akadálytól sem riadtak vissza. 
mert Buxbaumot Jó Arpád, Ada Hildát pedig egy, 
a Rákóczi-úton 5 pengő ért felfogadott titkos kéjuő 
személyesítette meg és így a diszpenzációt elnyerték, 

A vörös terroristák által 1919 júnilis 29-én kivégzett Dékány 
Benedek járásőrmester síremléke Ráekevén. Allíttatta az 

emlékbizottság. 
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n:hlve.l az eljáró hatósági sOOIllJélyeket 
két másik hJamistanú m~tévesztve, 
személyaZOJlosságU:kat hailllisan iga
zolta. Buxbaum, mivel a házass-ágk6tés 
után rájött arra, hügy az anyakönyvi 
hi vatainal kiállított házassági anya
könyvi kivonatban II felesége adatai , 
nem egye~nek a ·közös útlevelükben 
bejegyzett a.datoklroa,l (az útlevé1ben 
ugyanrus a valódi, a kivonatban pedig 
hamis adatok s-z,erepeltek), ezért a ki
vona1lból Ragadós Adolfbi vegyszerek
kel k,ilIIliOsatta a felesége valótlan ada
talit és a VlalóságosOlkat vezettette be. 

1937 tavaszán Bm&aum rájött 
még an'a is, hogy felesége adatainak 
az ő útlmrelébe való bevezeté.s.e előbbi 
keletű, mint az anyakönyvi hivatal ál
tal kiállított, házasságuk megtörténtét 
igaooló iTat, eOOrt, nehogy a ilratóSlág 
egy eseUeges igazoltatás alkalmával 
az eltérést felfedezze, a közös útl.evelü
\ket e1égette és afőkapitányság útlevél 
osz1lá;lyá:n V1alótl'anul az,t je'lentette, 
hogy útlevele elveszett, mire .úgy ő, mint a felesége 
a meghamisított házassági anyakönyvi kivünat és 
az útlevélosztály irattárában levő adatok alapján, 
a kfuegeket meg.tévesztve, külön-külön útleveleket 
kapt.ak. 

3. Schneider Sándor nem árja szármaOOlsú ma
gyar állampolgár 1928-hall kivándorolt Németor
szágba, Hamburgba, hol rövidesen kikeresztelkedett 
és aUwho1mentes étkezdét nyjtott. Az árja törvények 
életbelépése után Schneider Sándor üzletét bojkott 
alá vették, mir,e ő 1936 tavaszán S'zerencsés Rezső bu
dapesti lakos rükonát levélben felkérte, hügy szerez
zen 11és7lér,e 'Olyan iratolmt., ame,lyekkel iglazolni 
tudja, hogy ősei árjá,k v'Oltak. Erre Szerencsés, Gaz
dag Henrik és Neumann Sándor köz,vetítésével 
Ragadós Adolffal a budapesti izmelita hitk~özség 
nevében olyan születési anyakönyvi kiv'Onatot és 
ih<Ízassági anyakönyvi lúvonatot hamisítütt, mely
nek tanuság1a szerint Schneider Sánd'Or nagYIszülei 
török szárrnazásuak voUak és a ?noharnedán vaUás-
7'ól tértek át az izraelita vallásra. Az imwk ~e1mu
tatása Ukm a németek Schneider Sándort félárjá
nak nyilvánították és az üzlete elleni b'Ojkottot be-
<;züntették , . 

4. 1937. január hónapbrul, amikor még a fent
írt Goldrschmidt Antal Németorsrugban, mint árja 
élt, megbízta Szerencsés Rezső budapesti la~os ro
konát, hogy PolláJc Zoltánnak szerezzen olyan iga
zoló ir'atokJat, amelyeknek alapján az G'Oldscbmidt 
Zoltán néven kapott útlevéllel kinta7..l1at Németor
szágba. Szer,enes,és, Jó Árpád és Gazdag Henrik bu
dapesti lak'Osükkal hami sí ttru Lott 'Olyan szÜ'letési 
anyakönyvi lúvol1atot, melynek ,allapján Püt.láJk Zol
j,án Goldschmidt Zoltán néven út.l,evelet kapot,t. Pol
lák Zor1t:ín az útlevél megs~er2)ése ut.áni nap'On, 1937 
február l-én, Budapesten a VII. kJeri'J.leti anyakönyvi: 
hivatal nál törvényes nevén (Poltlák), Hmm. Rozáliá
yal háza,g,ságot. kötött s :másnap, azaz február 2~áu, 
Goldschmidt Zoltám névr,e kiállított útlevélQeJ. ki
utaz 'Ott Hamburgba. 

1937 év nyarán P'OlláJc Zoltán levélben felkérte 
Szerenesés Rezsőt, hügy Budapesten élő fe1eségének 
hamisítsün olyan okmányokat, amelyek al,apján aZ 

Csecsemő-gondozás. (Bálint Géza tőrm. v. felV.) 

Goldschmidt Zoltánné névre útlev·eleket kaphat és 
kiutazhat Hailllbur,gba. Szer,enc.sés Rezső az útlevél
hez szükséges hamisítványok előáJ.lítáJSával Neu
mann Sándürt bízta meg. Az hamisított is 'Olyan 
házassági anyakönyvi kivonatot, amelyben PoHák 
Z'Oltánné Goldschmidt ZoJtánn.é néven szerepelt. Az 
útlevél kiállítáJSához szükséges 2 drb. fényJ{épl'e a 
köt.elező 6 havi helybenlakás igawlJását úgy szeJ.'ezte 
be, h'Ogy Budapest, VII. kerület, SztÍv-utca 22. szám 
alatt. me.gszerezte (jly 'egyénnek a nevét., aki több 
mint 6 hónapig lakütt 'Ott. Ezt a neve,t a főkapitány
~á;g lakbejelentő IhivataJánál váltott J:akt.udakozó 
ívre grafitirónnal felírta és felvilágosítást kért az 
illető lakhelyére nézve. Amikor alakbejelentő hiva
tal ná;] az ív UJljára feIJegyc7Jték, hogy a keresett 
egYIén mióta laldk a SZÍ'\'-utca 22. szám aiLatt, a nev,et 
ldgumizta és beírta Goldschmidt Z'Oltánné névre 
hamisított ház:a.ssági anyak6nyvi kivonatb1an levő 
8zemélyadatokat. Ezután a Szív-utca 22. szárrn alatti 
házfelügyelővel, - kivel már előzőlleg megegyezett, 
beiratta a ,lakók névjegyzékéhe az íven- szereplő 
adatokat azzall, hogy az il1ető a lrukbejelentő hiv·a1Jal
ban megjelölt idő óta lakik a házban. Pülláknét a 
2 flényképpel és a megh!amiffitoLt llaktuda,kozó ívv,el 
elküldte az illetékes rendőrszobára, hül az ív ,alap
ján, mivel a házfelügyelőnél is megtaláJták a be
jegyzést, és ettől az eljáró közegek megtéVlesztve, a 
6 havi helybenlakást. igazolták a MIiykép hátolda
lim. El1nruc megtörténte után a hamis anyakönyvi 
lúvonat és igazült fényképek alapján a kezellő sze
mélyzet megtévesztésével a főkapitányság útlevél
osztályán megkapta az útleVlelet és kiutazhat'Ott fér
jéhez. Hamburgba. 

• 
A bentírt. egyének olúrat.hamisítá,si ügyenek 

nyoon'OzáSia folyamán meg.áJllapítást nyert, hogy Neu· 
mann Sándor még jó néhány ernbernek harnis'ítoit 
okrnányokat és szerezte meg a fentírt módon a G 
havi helybenlakás igazolását, aImnek al,apjá.n az 
iHetök útlevelet kaptak. EZ/eknek azért volt szüksé
gük a hamis névre kiállított útlevélre, mert külön
böző bűncselekrnények mi.att bírói eljárás voU elle
nük és így törvényes nevük.re nem kaphatt,ruk v'Olna 
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útlevelet. Ugyancs.ak megállapítást nyert az is, 
hogy a hamisító tár,saság egyes tagjai saját személyi 
okmányaikat is meghamisitották abból acélMl, 
hogy ha. cseLekményüik mia,tt kerelsnék őkeit, hrumis ' 
okmányaik alapján más személyt .aJliaJkítván, ki buj
hassanak a felelősségrevonás alól. 

5. A nyomozás során adatok merültek fel arra 
nézve, hoogy vidékiek szívesen váltanak útlevelet 
BudapesiJen. Ennek oka részben az, hogya főkapi
tányság útlevélosztályán hamarabb megkapják az 
útlev'elet, mint a vidléki hatóságoknál. A vidéikiek az 
útlevél kiállításához szükséges 6 havi helybenilak,ást 
rendszerint úgy szerzik meg, hoogy az úÍilevél kérel
mük beadása előtt legaláb 6 hónappal be,jelentik 
magukat budapesti Irukosként és így az útllevél kiv:ál
tásakor a 6 havi helybenlakást könnyen tudjáJk iga
zolni. Ilyen bej,elentésekJwl fooglalkozott többek kö
zött Hasos Oszkár budapesti lakos is, aki minden 
egyes bejelenté.sért 5 pengő díjlazást kiért. 

6. A nyomozás folyamánadatoik merülteik fel 
még arra is, hogy egyes vidékiek, még azook is, akik 
nagyobb! értékű ingatlannal rendelkeznek, amikor 
Budapef'lten kórházi kezeltetésre van szüklségük, 
hogy a k'ezelést ingyenesen megil.mpjáJk, a budapesti 
kerületi e[ő~járóságoikon anélkül, hoogy Budapesten 
lakásukat elfogadhatóan igazolni tudnák, a köz,re
műkö,nő hat6sá,gi sz,emélyeket meogtévesztve, sz'egény
slégi bizonyÜ.válllyoklat szereznek be. Igy VI. Uj La
.io!)né szentgáli lakos fűszerüz~ettel és ingatlannal 
rendolkező nő részére kórházi ingyen kezeilés cél
jára az egyik kerületi előljáróság anélkül, hogy ne
vezett nő valaha Budapesten lakott volna, szegény
ségi bizonyítványt állított ki. 

.. 
A nyomozás vég'eredménye szerint a nyomozó 

cs,endőrök 6 főt elfogtak, 24 főt pedig feljelentettek 
a budapeosti kir. ügyészséghez. A 30 tettes és részes 
158 tö,rvénysértést követett eL Ezek bizonyít,á,sám a 
nyomozó c·sendőrök igen sook tárgyi, vagy ha azokat 
már előzően megsemmisítették, többszörös személyi 
jellegű adatot gyüjtött,ek. A nyilt nyomozás 35 na
pig ta,rtott. AbhaiIl 35 csendőr vett részt. A nyomo
zás azért húzódot t igy el és azért igényelt ily nagy 
prot, mert a t ett esek tevékenysége láncsoorűen 
kapcsolódott egymásba. Az egyesekkel befejez.ett 
nyollllozá,s 'újabb llyomozrusnak adta kiinduló pont
irtt. ToV'wbbá a t.ett.80sek egynémely!ike neszét v:éve 
a nyomozásnak, eltávozott állandó tartózlkodáSii he
lyéről. ~ézrekerítélSül\: érdeMben több helyen ús 
t·öbb ízbelIl kellett lesállást tartruni. Voltak köztük 
utazó-ügynökölk 1S. Ezek fdkutatÍlJsa -végett fel kel
lett keresni mindazokat a he,lyeket, ahOll 'üzletileg 
megfordulhattak. Sőt a távolsági vonatokon is foly
t.ruk ily célú megfigyelések. A több irányban és 
szempontból megszervezett figyelőhálózatban végül 
is valamennyi gyanusított fennakadt. Igazolva azt 
a kriminaJisztikai elvet, -hogy a tettes kézreikeríié
sére mindig több tervet kell ,alkotni. Mind sűrűbb é 
kell fonni a figyelőhálót a kézrekerítendőnek gya
rLÍtotttartózk.odási helye köré. A müz,gó gy,anus1itott 
elfogására több közbeiktatott figyelőhelyet kell 
felállítani, amelyeket a tettes sejthetőleg érinteni 
fog. AIDkor az eredmény , lnint a jelen e~etb(m is, 
nem marad el. 

De különösen értékes tanulsággal szolgál ez a 
nyomozás az igazoltatáshoz. A Cs. 1. jelzetű Szolgálati 

Utasítás 308. pontjának első bekezdése ~~lsorolja 
általánoss,ágba:n azoikat az okmányokat, amely'eket 
a csendőrség szemlélyazonosság igazolásál'a eLfogad
hat. Ugyane pOInt 3. bekezdése helyesen hozzMűzti: 
".az okmányok~at a legnagyobb óvatoss,ággrul és kö
rülteikintésse,l vizsgálj1a át, nehogy más nevér:e' szóló 
vagy hamis igazolvánnyal me,gtévesszék". Ragadós-, 
Gazdag-, Szerenc.sés- és .Tónak még arra is kiterjedt 
a figyelmük, hogy ha hamisításaik kiderülruének, 
elfogatásuk kivédésére és saját kilétük eltitkollására 
is hamis okmányokat készítsenek. Az ismertetett 
esetek többségében sikerült Íls a hatósági személyeket 
és közle-ge:roet megtéveszteniök. 

A hamiSlít,ásnak két módja fordult ellő: az alaki 
ésa tartalmi oki1'lathamisitás. Alaki.lag azok az ok
imtok voltak hamisak, amelye'knek eredeti szövegét 
vegy'szerekk,el mosták ki és hamisított bélyegzővel 
pecsételték Le. A régi szöveget bizonyüs % -ban hi
gított borkősav oldatba mártott vattával kimosták, a 
foltossá vált papírrészt higított clórmészoldattal fehé
rít'ették. A megszáradt papiron az új hamis szöveget 
kíruai tustintával írták be. Fenti vegyszerrel a:wn
ban csak az egyszerű gyártmányú papirosIt lehet 
foltnélkül kimosni. A finomabb öSlszetételű papiros 
már ilyen djárásra nem 'alk,almas. A Magyarors<zá
gon ma használai os útlevél papirosán ily 't·e.rmészetű 
hami,sítás már nem hajtható végr,e. Ragad6sék az új 
útleveleket tal' talmilag hamisít.ották. A tartalmi ha
misítás abból áll, hogy hami.s okmány, vagy hamis 
bemondás alapj.án áUíttatják ki az új okmányt, 
am0ly külső forma szerint nem hamis, csupán a 
berule foglalt adatok nem fedik a valót. 

Amikor a esendőr okiratot vizsgál; első dolga 
legyen az alnki, másodsorban a tartalmi eHenŐrzés . 
Al,aki sZlem pontból vruló vizsgálatnál erős fény (nap, 
vagy nagy fényerejű lámpa) felé tart,sa az okmányt, 
nincls-e rajtla kapará,s, mosási folt, hullámos gyürő
dés, hólyagosodás, vagy egyéb erre uOaIó körülmén y. 
A vizsgálatnál , a ké zi druktiloszkópÍlai fells zereléls 
nagyítóját is ve.gye igénybe. Az okmány ta,rtrulmi 
eHen6rz-ésekor irassa le az okmány tul!ajdonosál1'ak 
nevét, mondrussa el vele annak ad,atait, amit később 
célszerű, ha elismé,teltet. Legkis,ebb gyanu eset én 
lordulljon ahhoz a ha tós ághoz, amely az ük mán y t 
annak száma alatt kiállította. De mert a fenti nyo
mozás arra is tanulsággal szolgál, hogy ily gondOlS 
igazoltató eljárás melLett is fennforoghat ,a hami· 
sítás, azért akkor, ha az igazoltató csendőrb-en 01'6- , 
södik a gyanu az okmány hamis voHa iránt: vez,eS'8le 
he a biza;lma,s pultatoolást és a gyanu aJI,apossá vá
lása esetén a nyilt nyomozást. Mert ime, a hosszú 
időn át soro~atosan használatban volt hrumis okmá
nyok is csak úgy derültek ki, hogy az egyik okmány 
valódisága utáiIl megindult lassú, szívós, bil'Jalmas 
puhatolás komo,lynak látszó adatait a nyílt nyomo
zás sikeresen tisztázta és ezzel egy régóta garázdál
kodó hamisító társaságot is ártalmaUanIl!á tett, -
sőt az ezekkel párhuzamosan, de tőlük függetlenül 
müködő egyiÓb hnJlli,sítások is kézil'e kerültek 

Ki tudta? 
Szegeden 1879 március 12-én éjJeZ a megáradt Tisza 

elöntötte a várost, óriási pusztítást okozva. I. Ferenc 
.T ózsef meglátogatta az elpusztult várost és akkor azt 
m.ondta: ,,A látvány borzasztó, de erősen hiszem., hogy 
Sz'eged szebb lesz, mint valaha volt. 
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Levél Lengyelországból. 
Kaptuk a következő levelet: 
HovaJtovább hónlapok óta járjuk L,81llgye1lorszá

got s igyeksz,ünk nemesruk csendőrszemmel látni itt 
a dolgokat. A KárpáLoktól a Balti-telllgerig össz,e
ak,rudtu:nk a lengyeL nenlliet minden rétegével, szürke 
hétközuapokon és ünnepélyesebb hangulatú estéken, 
amikor megoldódnak ,a nye'lvek, beszélgettünk ve
zetőemberek komoly íróasz.talai mellett s a magyar
bariitságnaJk annyi jelével találko1.tunk, hogy azt a 
sok szépet haz,a kell juttatnunk illetékes helyre: 
minden magyar csendőrhöz. 

Otthon nálunk él az érzésekben a lengyel-ma
gyar barátság, de inkább úgy ro\mantikus-Bemapó
san, kissé a finn-ugor rokonság köréhez hasonlóan, 
pedig a lengyelek barátságát kár lenne így véka alá 
rlugni. JVIinden magyarnak tudnia kell, hogy a len
gyel ma már nem a cárizmust bombázó forradal
már, nem regényes, bujdosó szabadsághős, nem fel
d~rabolt rabnép, - ami volt ~ hanem harmincegy
milliós, életerős nemzet, amelynek megvannak a 
jellembeli és gazdasági adottságai arra, hogy a 
nagyhatalmak sorában komoly hatalmi rangot 
kapjon. 

Aki a háborúpusztította lengyel földek emléké
ből alkot magának képet a mai Lengyelország felől. 
alaposan téved. Van itt krumplin kívül más is. 
Elsősorbrun olyan hallatlan népi alkotóképesség, ami 
hrúsz év aLatt eSlOdát termtett ebben az, újjáJsz,ü1etett 
hatalmas országban. Másodsorban, ami ugyan leg
első minden kérdések sorában: a lengyel katonák. 
Napoleon is megbecsülte, ő pedig ehhez értett vala
micskét, de katonaszem ma is megtalálja itt ezt. 
Maga a lengyel nép keményfábói faragott. Ez,ek az 
emberek halálos elszántsággal ,munkálják azt, amit 
ét sors annyi szenvedés utrun visszaadott nekile 
A nemzeti és állami nagyság főelemei megvannak 
itt: népi alkotóerő és gazdasági erőforrások. Ez,eket 
Európa kü:lügyminisztériumaihan bizonyára gondo
san mérlegelik 

Nagyon rÖViidrefogva ez a legkevesebb, aunit a 
lengyelekről a magyarnak tudnia k,ell. Ha most 
ehhez hozziávess:z.ük azt, hogy a két nemzet érdekoi 
bizonyos pontokon végzetesen t.alálkozI1ak, tisztában 
lehetünk azzal: hogyan nézzük az új Lengyelors,zá
got a ,térképen. Ök bennünket ismernek és, é,rtékel
nek, mint ,katonákat. Eí'Jt kemsik mindenben, otthon 
is, más népeknél is. 

S hogy azután a magyar csendőrt mennyirr 
megbeesülik, az,t így írásIban viss0rutüikrözni nehéz. 
Annyi bizonyos, hogy a magyar Ciseudőr határon
túli becsülete és tekintélye egyike a legnemesebh 
valutáinknak. 

Mindezek sokak előtt bizonyára ismeretes dol 
gok, mégsem éI1ezlzük fölöslegesnek ezt a kis bes~á" 
molót. Mi otthon annyit írunk és beszélünk' folyton 
osak az eUenSlégeillk 1161 , ross~akar6ilUkról, hogy a 
barátról, barMokról jóformán megfelledkezünk és a 
l'osszindulathoz, gáncshoz szokott, edzett fülünk és 
lelkünk Vlaillahogy nehezen, kétkedv,e enged utat fl 

baráti s,zónak. l\{egszokiuk az ' árnyékokat, hitetlen ·· 
ség és bi2lalmatlanság él bennünk a j ó.sz ándékka 1 
szemben, pedig az például a lengy~l vonatkozásban 
mindoo ké.tségen felül áll. 

KülÖinben az itt járó idegennek jmegható azt a~ 
örömöt, büszkeséget látni, amivel a lengyelek a 

visszaszerzett országuknak örülni tudnak. Minden1 
e·z a nemzeti érzés fűt itt, ez hatja át munlrájukat, 
amit kemény következetességgel végeznek az élet 
minden terén: Másfél évszázadot kell sietve beho7. 
nidk s az eddigi eredményekből ítélve, >ez sikerühti 
fog nekik, sokkal hamarabb és tökéletesebben, mini: 
barátaik és ellenfeleikJ egyaránt gondolják. 

És ebbena nagy, egészséges országban mi ma
gyar csendőrök dédelgetett vendégek, testvérek va
gyunk.. Illik, hogy erről így beszámoljunk és itt is 
köszönetet mondjunk lengyel bajtársainlmak. 

Portyázás. 
Háborús emlékeik megírására szólUotta fel az 

egyik ujság a női ol1)asókat. Azt csak a ma már meg
lett korban lévők tudják, hogy mníg odakint vereked
tünk mi, addig itthon mennyi teméntelen gond sza
kadt az asszonyokra. És megállták a helyüket, sok 
esetben férfinak is dicsőségére váló helyzetekben. 
Ezeket gyüjtögeti egybe most a lap. Az egyik olvasó, 
orvosnő, bizonyosan szomorú eseteket látott, bizonyo
san végignézett egynehány él€ftet az utolsó, legutolsó 
pillanatig. S talán volna is neki azokból megírni 
1Jalója hasábokra'l2aw. Mégis másról írt. Előtte feled
hetetlenek a magyar csendőrök maradtak. Egész há
borús emléktengeréből a kakastollasok. 

N em csináltak ezek a bajtársak semmU, különö
set. Végezték a kötelességüket. Az erdélyi hegyek 
között. Igaz, hogy feketehimlősök között. Kegyetlen 
betegség ez: ragályos és halálos. Kisérték az 01'VOS

nőt, aki maga is volt annyira hős, mint a csendőrök. 
Biztosan tudta ő is ezt. Mégis nem magáról emlé
kezik meg, hanem az őt kisérőkről. Azt írja: 

Éjjel bandukoltunk gyenge lovakkal, nyik01"gó szánnal. 
Jobb lábam elfagyott egyik 'ilyen 30 folcos hideg éjszakában ... 
Kétségbe kellett volna esnem, hogy miképpen szedem össze 
az oltásra kijelölteket ezekben a véglelen hegyekben, renge
tegben ... JÍJs a magyar csendőr itt mutatta meg, hogy nem
csak jó katona, hanem nagyszeríi szervező is, mert ott voltak 
fl kunyhók, falvak lakói. 

Azután . .. : esténkint át jöttek a szállásomul kijelölt 
kocsmába, elhozták köpenyük alatt a legnagyobb kincsüleet, a 
grammofónt és szórakoztattak és segítettek elszakadt ruhámat 
is rendbehozni. Most láttam, milyen hősiesség ekkora kietlen 
területen mindig katonás rendben, tisztasúgban és elhagyatolt
ságukhoz Irépest magas kultúTáóan élni" .. 

Egy emberöltő messzeségéből itt mondok köszönetet a 
velem volt osendőrök úri és sokszor emberfeletti segUség'Ükért 
és rajtUk keresztül az egész magyar csendőrségnek. 

N em szeretünk rnagunkról beszélni, belül ugyanis 
úgy érezzük, hogy jó munkát végzünk s akkor minek 
azt kifelé szavakkal hangoztatni. Most, ha megemlít
juk ezt a levelet, ezt az emléket, tisztelettel köszönt
jük annak ismeretlen íróját, mert úgy látott bennün
ket, ahogyan '/)agyunk és leszünk. 

• 
Figyelemmel kisérni minden nap minden lapot 

és minden lapnak mwden cikkét, erőnket meghaladó 
munka volna. Bizonyos, hogy lenne nem egyszer al · 
kalmunk azt szóvú.tenni itt, hogy ki mint lát bennün
ket. Csakhogy erre nincs is szükségünk. Ami esetet 
fent 'mégis megemlítettünk, az már történelem kic:H
ben és csak azért szóltunk felőle, mert összehason
lítani szeretnénk a jelennel, a jelenből írt cikkel, 
amit éppen ellenke.ző érzéssel olvastunk el. 

A lap, amelyik felőlünk elmélkedik, asszonyok
nak készülő lap s a befőzés és kozmetika mellett ldki 
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Hírvétel. (vitéz Pásztóhi őrgy. felv.) 

tanácsadója is van, meg divatrovata is, tág hasábo
kat szentel azonkivül a kézimunkáknak, egyszóval 
minden női é1'dekZődést ébren tart. Viszont a vezető
cikkében velünk foglallWzik. Legidőszerűbbnek a ve
lünk való foglalkozást találta. Meg kell adni. remek
szépen ír rólunk, például: 

A csendőr... mozdulatla?!, mint a szobor. Pompás p ej
lova is olyan. A csendőr szája fölött vastagszövés'Ű, lelógó 
magyar bajusz, amilyet a kunol. i 'vadékai hordanak. A dús 
szemöldök alatt bogárfekete szemek csillognak, komoly nyu
galommal kémlelve a végtelen láthatárt. Gyakmn megef1ik, 
hogyalovasemberek nemes paripája verejtékezve szedi lába'it, 
lovasa erősen fogja a gyeplőt, a sark an tyú k dolgoznak. Szét
sebesen el kell érni valahová, ahol baj van . .. 

. . . A csendőrzubbony alatt dobogó szív mindig tudja kö
telességét. Pedig vágyak is szunnyadnak benne, elnémított 
reménységek és kioltott szótlan igények vágyai . .. Talán most, 
a milliárdos 'programm keretén belül az ő helyzel'Ükön 'is 
lehetne kissé könnyíteni... mc.rt nagyon rászo1·ulnak • .. 

Megpróbáltuk ezeket a sorokat az időszerűség 
meg az okszerűség szemszögéből látni. És nem tud
tuk megállapítani bennük egyiket sem. Elhihető, 
hogyha valakinek, akkor nekünk jogunk van az idő
és okszerűség kérdésében dönteni, csak nekünk egye
dül. Ezért mondhatjuk mi, hogyacikkíró nem ismer 
minket. Tudniillik, tessék elhinni, hogy a fekete
himlő ellen küzdő orvosnő mellett 'l2erejtékező és 
gramofonáló csendőr éppen olyarn. volt, mint az a 
lovas csendőr, aki a cikk szerint pej lován időnkint 
nekiindul aNagyalföld homokjának, hogy ahol baj 
van, ott segítsen. Egészen olyan, tessék elhinni. Sze
rény és nemes és talpig katona és megelégedett em
ber és büszke csendőr. (Jtven év óta egyformán ilyen! 
És annak se volt és ennek sincs a szí'llében elnémí~ 
toM vágy és reménység és nincs benne kioltott igény 
egyáltalában, gmmmnyi sem. Tudniillik, aki hoz
zánk jön, az nem köt olyan szerződést, hogy majd . .. 
béremelést fogok kérni, meg azt is, ezt is, ha drágul 
a szalonna, akkor a kommencióban is több csizma 
kell, meg ilyesmi. Az örsök tiszta házaiban megelége-

dett, öntudatos emberek élnek. Katonák, akik, ha 
valami kérésűk van, előadják. Egyenesen, amint 
csinálták eddig félszázad óta. A magyar fajta nyilt
sága is bennük van és bennük a szolgálatnak olyan 
seeretete, aminek párját kell keresni. Ez pedig, tes
sék elhinni, csak megelégedett emberek tulajdon
sága. H a nem is volna meg a csendőrcsaládban az 
apák gondossága az előljárók részéről, akkor is, egé
szen bizonyos, sohsem szorulnának az örs ök lakói 
istápólásra - kivülről. A protekciót mi sohse szeret
tük, mert a magunk szemével is látjuk, amit kell és 
kezűnkkel el12égezzük, ami szükséges. (Jnerejéből 
mindenki elérhet'i, nálunk az elérhető legtöbbet s ezt 
is tudja minden csendőr és csak az olyanoknak van 
a szívében elnémított vágy, aki arm nem képes, vagy 
aki más hátán akar át jutni a folyón, a munka és kö
telességek folyóján. Az pedig nem igazi csendőr s 
azon az ilyen szép megemlékezés sem segít ... A vá
gyak, reménységek és igények megismerésére van 
alkalmunk, vannak eszközeink s ez köteles gondossá
gunk egyike, függetlenül attól, hogy van-e milliárdos 
pTogramm vagy nincs. 

• 

Nézegetjük az angol kháiy franciaországi fogad
tatásáról készült felvételeket, amelyek mindegyikén 
a királynét világos, sőt fehér ruhában látjuk. - Most 
halt meg meg az anyja! - mondjuk s mégis . .. 

Igen, mégis... A birodalom érdekei úgy kíván
ják, hogyha belül fáj is a lélek az anya után -, aki 
épp úgy anya a királynénál, mint az utolsó pásztor
embernél - kívül mégis az öröm derűs színét kell 
magám ölteni. Belül vérezhet az anya jóságos arca 
után a lélek, ezt látni másnak nem szabad. A köte
lesség, a trón-gondok eZőbbrevalók ... Mosolyt kell 
erőltetni az arcra és aszavakra, ezerésegy megnyi
latkozásban halvány nyomát sem szabad mutatni az 
egyéni érzéseknek és gondolatoknak, minden, min
den a hazáé, - a helyé, amelyet betött, a célé, amely 
érdekében e látogatás történt. 

N em a királyné személyének magasságához, fáj
dalmának mélységéhez kí'l2ánunk hasonlóságot emle
getni, amikor a magunk életéhez kapcsoljuk e gondo
latokat, hanem egyszerűen és röviden: a kötelességek 
parancsuralmát kívánjuk csak kiemelni. Csak an
nak az egyszerű ténynek akarunk szószólói lenni, 
hogy a mi szolgálatunk se más, mint gyakori önmeg
tagadása egyéni életünknek, fehérruha öltés, mert 
lsten őrizz, hogy a szolgálatunkba, a kötelességek 
közé odaálUtsuk a magunk emberi bajait, keserűsé
geit, bosszúságai t és a károkat, amelyek érnek s azok 
szabják meg, hogy a szolgálat ízlik-e vagy sem, elvé
gezzük-e a munkát teljességgel-e vagy: ma nem, 
majd. . . Ez a fehérruha van minden járőrőn és 
minden laktanyában. A köz érdekeinek munkálása 
- és semmi más. A csendőr a nap 16 órájában, át
lag - ha nem többet - nem önmagáé. Ez az ország 
csak akkor érezheti nyugodtan a vállainkra bízott 
életét, a rendet, a békét s a nyugalmat. N em baj, 
hogy kívülállók el se hiszik, hogy ez így 'l2an s így a 
helyes. Fehérruhát ölteni s otthagyni azt, amibe öl
tözni - inkább volna kívánságunk szerint való - ez 
az üdvös, a férfias, a királyi hivatás. 
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Fényképpályázatunkat 
ez évben is meghirdet jük. Erre késztet a siker, amely 
az eddigieket kísérte, de serkent az a kétségtelen 
tény, hogy fényképező bajtársaink serege egyre nő, 
tudásuk bővül, kedvük fokozódik és így minden re
ményünk megvan arra, hogy a szolgálat · számára 
lassankint jól, helyesen fényképező gárdánk lesz. 
Mert a tapasztalatokat ebben az irányban kell hasz
nosítani. Csak példaképen említjiik meg: Az alvó 
kocsis t az országúton egy pillanatfelvétel megörökí
tette. A tárgyaláson tagadott. A járőr1.1ezető felmu
tatta a felvételt; az ítélet alapos volt, aki kapta, 
aligha tagad ezentúl... . 

A felvételek tárgya ezentúl is csak a csendőrélet 
főleg, de kibővítjük az örskörlet egyes, jellegzetes, 
szép, érdekes tájára, részletére s aki már érdekesebb, 
de nehezebb felvételt akar készíteni, annak témákat 
adunk levélben. 

Pályázhat mindenki, de a felvételeken meg kell 
jelölni, hogy "Pályázat" és azt is, ha a pályázó csak 
kezdő. A pályázatokat ez év 1,égéig fogadjuk el. 

A japán-kínai háború. 
Irta: RÁSY BARNA ny. százados. 

"Büntető expedició!" - ezt mondták a japánok, 
amikor egy évvel ezelőtt' a pekingi ,és tiencsini japán 
helyőrségek két hadosztályát Kína belsejébe, Dél 
felé indították. Ebben a "büntető expedicióban" 
ma már többszázezer főnyi haderők állanak egy
mással szemben és a számok, méretek felülmulnak 
minden eddigi háborút, amelyben J apán vagy Kína 
résztvett. A háborús viszály keletkezésének okait. 
továbbá; a nevezetesebb eseményeket az 1937. év vé
géig lapunk mult évi 15., 17. és f. évi 1. számaiban 
találhatja az olvasó. 

A folyó év kezdetén nagy általánosságban az 
volt a helyzet, hogy Észak-Kínában csaknem telje
sen japán kézre került az a hat tartomány, amely
nek birtokbavétele a háború egyik burkolt célja: 
Jehol, Csakar, Suiyuan, Sans i, Hopei és Santung. Ja
pán előretolt, motorizált osztagok egyik-másik helyen 
megközelítették azt a vasútvonalat, amely Nyuga
ton Singanból kiindulva, Kaifengen keresztül, az 
Öceán partjáJig, Haicsauig fut. Ez a "Lunghaj-vasút". 
Emek la hadászat, de főleg utánpótlás sZlemtpontjá
ból olyannyira fontos vasútvonalnak birtokáért el
keseredett, igen véres harcokat vívtak japánok és 
kínaiak. 

Nanking japán kézre kerül. 

A ja;pán déli hadsereg Shanghaj birtokbavétele 
után a Jangtse mentén előrenyomult és meglepően 
rövid idő alatt, a makacs, hosszas sanghaji harcok
hoz viszonyítva, meglepően gyenge kínai ellenállás 
leküzdése után elfoglalta a kínai központi kormány 
székhelyét: Nankingot. 

Nanking átengedése személyi okokból is nagyon 
fájdalmas volt Csang-Kai-Csekre. Tíz évvel eLőbb 
ide vonult be az északkínai hadak felett aratott győ
zelmei után miTht ünnepelt hadvezér, mint nelIllzeti 
hős. Itt nevezték el "Sárga Napoleonnak". Ebben 
a városban alapozták meg a nemzeti Kínát. Itt si
került Csang-Kai-Cseknek elsőízben él~trekelt\\ni 

azt, ami négyezer esztendőn hiányzott vagy szuny
nyadt a kínai lélekben: a nemzeti öntudatot. 

A megver t kínai haderő H szücsau irányában 
vonult vissza a Lunghaj vasútvonalra. Ugyancsak 
Hszücsau környékére vonta vissza Csang-Kai-Csck 
északi seregének zömét, amely az északról JOVO 

japán nyomásnak volt kénytelen engedni. Hszücsau
nál ke'reszt,ez.i egymást a Lunghaj- és, Tie!Ilcsin'---iN an
kingi vasútvonal. Hadászati jelentősége kézenfekvő. 
A hadmozdulatokról tájékoztató jelentések alapján 
már mult év dece,mber végén megállapítható volt. 
hogy a japán-kínai háború egY'ik legnagyobb CSIl,

tája Hszücsau környékén, illetve l!&z.űcsau birto
káért fog lejátls~dni. 

Amerikai és angol hajók bombázása. 

Mielőtt erre sor került volna, Japánnak súlyos 
bonyodalma támadt Nagybritánniával és az Amerikai 
Egyesült Allamokkal. A J angtse folyón japán re
pülők több angol és amerikai hajót bombáztak, 
a bombázás következtében a "Panay" amerikai 
ágyúnaszád elsüllyedt. Az angol ,és amerikai köz
vél'emény Ifelhá:borodása olyan méreteket öltött, hogy 
már nyilt beavatkozással lehetett számolni. J apán 
azonban bocsánatot kért, teljes kárpótlást ajánlot1 
fel és így sikerült az Anglia-Amerika felől fenye
gető veszélyt elhárítania. 

Mint már korábban Pekingben, a japánok az ej 
foglalt Nankingban is ideiglenes kínai kormányt 
nelveztek ki és e~eJmek a kormányolm~ útján pu
hatoilJódz<tJak, hogy a Hankauba á:tkö.ltöziködöt;t kínai 
kormány hajlandó lenne-e békét kötni. Csang-Kai 
Osek büszkén, ridegen felelt: "Amíg Kína t'erületén 
japán katona tartózkodik, békéről szó sem lehet!" 

Kína erős pIlopagandát fejtett ki, hogy a nagy' 
hatalmakat, elsősorban Angliát, Japán elleni beavat
kozásra bírja. "Ha Anglia - Írták a kínai lapok -
továbbra is tétlenül nézi a japánok térhódítását. 
örökre búcsút mondhat távolkeleti érdekeinek." 

Közeledés Mos1lkve felét 

De mert Kína hiába várja a segítséget él n.agy 
hatalmak részéről, mindinkább és mindészrevelhe
tőbben Moszkva felé tájékozódik. Igaz, hogy 
Moszkva és Csang-Kai-Csek között nem könnyű a 
meleg és gyors barátság létesítése. A Kremlben 
még nem felejtették el azt, amikor 10 évvel ezelőtt 
az észak1únai kormány ellen folytatott harcában az 
ő segítségükkel győzedelmeskedő "Sárga Napoleon" 
a szovjetorosz delegációt Kínából kite.ssékelte és a 
szovjetdiplomáciát a "Vörös Küiáról" táplált egyi], 
legszebb remeuykedésétől fosztotta meg. Csang-Kai
Csek sem hajlandó arra, hogy a szovjetet ·hozzá
segítse most ahhoz, amit 1928-ban nagy nehezen 
megakadályozott, - Kína bolsevizálását. Mindazon
által, mert Szovjetoroszországnak nagy érdeke, hogy 
Japán minél jobban belekeveredjék a háborúba, 
kétségtelen, hogy Sztalin akkor is kész ebben a há
borúban a kínaiakat segíteni, ha a segítség fejében 
Csang-Kai~Csek nem ígér túlsokat. Az orosz hadi
anyagszállítáJs élénk volt már a háború elején, 
utóbbi időben pedig erősen és észrevehetően fokozó
dott. Ezt bizonyítja péLdául a január 4~én végre · 
hajtott kínai repülőtámadás a nankingi japAn 
repülőtér ellen. A japán jelentés szerint a támadás 
ban résztvett repülőg,épek kivétel nélkül orosz ere-
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detűek voltak. Ezt a repülőtámadást egyébként a 
japánok még aznap visszonozták, A hankaui kinn.' 
repülőtér az összes ott levő repülőgépekkel percek(m 
belül égő romhalmazzá változott. 

Miért nem üzent hadat Japánr 

Kína makacs ellenállása nyugtalanságot Ok07 
Tokióban. A japánok azt remélték, hogy katonai 
sikereik hamarosan békére fogják kényszeríteni 
Csang-Kai-Csek kormányát. Ez nem következett be. 
A jelek szerint Kína töretlen akaraterővel folytatja 
ll, háborút. TekiIl,tettel arra, hogy Kína a külföldi. 
hadianyagszállításra van utalva és ennek eldugaszo
Jása. esetén képtelen lenne a harc továbbfolytatására, 
a japán parlamentben felvetették a kérdést, vajjon 
f.I. háború befejezésének meggyorsítása érdeMben 
11e üzenjék-e meg hivatalosan is a háborút. Ez auto
matikusan maga után vonná a nemzetközileg ells
mert blokád-jogot. Ha Japán teljes hlokád alá venné 
az egész kínai partvidéket, katonai értelemben rövld 
időn belül "kiéheztetné" Kínát. 

Mi az hát, am~ Japánt a hivatalos hadüzenettől 
visszatartja ~ 

Több, itt most Hem részletezhető ok melLe~.t 
a főok a következő: A hadüzenettel járó blokád-jog 
természetesen kiterjeszkednék -- nem úgy, mint 
eddig, csak IÚllai hajókra - de valamennyi idegen 
hajóra is. A blokád japán ellenőrzés alá hozná cl. 

külhatalmak egész kereskedelmét Kínával. Honkon
got is egyszerűen elvághatná Kantontól és teljesen 
megszüntethetne mindenféle behozatalt Kínába. 
Ezt a blokád-jogot semmiféle más módon, mint há
borúval megtörni nem lehetne. A kínai partvidék 
telje~ elzárása a · nagyhatalmak, elsősorban Nagy
britannia érdekeit oly nagy mértékben sértené, hogy 
ez esetben csaknem teljes bizonyossággal leheblc 
azzal szá,molni, hogy J apán először Angliával, majd 
a többi érdekelt hatalommal háborúba keverednék. 
Ezt a japán külpolitika - legalább is ezidőszeriut 
még - nem meri megkockáztatni. 

De nem üzent hadat J apán . azért sem, mel·t 
Csang-Krui-Cseket nem ismeri el Kína törvéIl~-es 
kormányának, már pedig hadat üzenni csak egy 
hivatalosan elismert kormánynak l~het. 

Hadmiíveletek és helyzet Észak-K-ínában. 
Van-e orosz-japán háborús veszély? 

Január közepe táján a japánok csapatokat ha
józtak ki Csingtaunál és birtokukba vették ezt a 
yilág'háború előtti német gyarmatot. Csingtau el
I'oglalása után megkezdődött a japán előnyomulá~ 
három irányból Hszücsaura. Ebben az :időtájbalJ 
arról kaptunk hírt, hogYI negyvenezer főnyi regulá
ris szovjetkatonaság bevonult Mongóliába s a lapok 
sűrűn tárgyalták az esélyeket: "Lesz-e háború a 
Szovjetunió és J apán között!~" 

Ez cl. kérdés kétségkívül igen időszerű volt, d(\ 
időszerű ma is. Ezzel a kérdéssel e sorok írója be
hatóbban foglalkozott a Csendőr ség i Lapok fentebb 
idézett számaiban. A háborús feszültség állandóan 
megvan Szovjetoroszország és J apán között, a há
ború bármikor kitörhet . . Hogy "mikor!~" - arra 
pontosan feleletet senki adni nem tud. Nem szabad 
(·lfelej,tem. ünk, hogy a~ az időtartam: három---öhtiz 
év, ami "hosszúnak" számít az ember életében, a 
világtörténelemben úgyszólván semmi. A Mult ta-

nulmányozása, a J elen ismerete feljogosít bennünket 
arra, hogy megpróbáljuk megrajzolni a Jövő képét. 
fIa nem esünk a hazugság és önámítás kelepcéjébe, 
ez gyakran sikerülni is fog. De nagy csalódások ór
hetnek, ha az "Idői" akarjuk megjósolni. Itt már 
a dolog nem tudásra, képességre, valószínűségeiu\' 
él': logikai törvényszerűségekl'e. de .,találomra" 
megy. 

:;;zovjetoroszország közeli beavatkozása két eset
uen várható. Egyik eset az, ha Sztalin helyzete ~ 
Szovjetunión belü.l annyira megszilárdul, hogy egy 
háború kockázat,át vállalhatja. A másik eset éppen 
ennek ellenkezője, ha Sztalin helyzete annyira 
rosszabbodik" hogy - mint egyedüli, kivezethetö 
útba - belemenekül egy háborúba. Akár egyik, aldir 
másik esetben természetesen nagy szerepet jíltszik 
az, hogy J apán milyen mérvben erősöd~k, vagy 
gyengül Kínával folytatott harcában. Teljesen füg
getlenül a Szovjetunió belső helyzetétől, elképzel
hető egy olyan orosz-japán háború is, amelyben 
japán a támadó fél és Szovjetoroszországnak, tekin
tet nélkül a bel- és külpolitikai helyzetére, akár ked
vező, akár kedvezőtlen ez, a háborút vá;llalnia kell. 

Egy biztos: a felkelő Nap országának népe 
mindaddig nem nyugodhatik és nem rendezkedhetilt 
be a tartós, hosszú békére, amíg Wladiwostok ellen
séges érzületű állam birtokában van, azaz: ha meg
van a lehetősége annak, hogya japán szigetországot 
a7. ázsiai partvidékről repülők bombázhat ják. Van
nak bombavető repülőgépek, amelyek ma már na
gyobb akciórádiussal bírnak, :mint a Wladiwostok- ~ 
Tokió-Wladi'wostok-út. Nemrégen egy ilyen repülő
út - leszállás és üzemanyagpótlás nélkül - még 
a képzelet világába tartozott, ma már - valóság. Ha 
Japánnak sikerülne - amit Tokióban olyannyira 
óhajtanak, - olyan békét kötni, amely J apánt és 
Kínát, persze félig nyilt, félig burkolt japán fel
sőbbség meHett egybeolvaszt ja, csaknem hiztosan 
számomunk kellene azzal, hogy Japán, helyesebben: 
.,Japán-Kína" elindítaná katonáit Wladiwostok és 
Kelet-Szibéria ellen. 

Idáig az út még hosszú. További eshetőségek és 
elképzelések messzire vezetnének. .. 

Északról-Délről Hsziicsau ellen ... 

A japánok január vége felé északról és délkelet
ről is minden nélkiilözhető erejüket a Hszücsau kör
nyékén megindult harcok súnhelyére küldték és a 
Peking-fl'iencsin körzetben, valamint a Shangthaj
tól délre és délnyugatra eső frontrészeken csak kevés 
számú katonaság .maradt vissza. A kitünően mű
ködő kínai hírszolgálat révén a kínai hadvezetősél! 
pontos adatok birtokába jutott a csapateltolásokról 
és a leginkább legyengített, a Shanghajtól délnyu
gatra húzódó frontszakaszon váratlan támadásba 
kezdett. Ennek a támadásnak közvetlen célja Vuhu 
éR Hangcsau városok visszafoglalása volt, a közve
tett: a Lunghaj-vasút mentén harcoló kínai had
sereg tehermentesítése. A japánok kényszerítve vol
tak erőik 'egy részét ide újból visszaszállítani s így 
sikerült a kínai támadást feltartóztatni, mielőtt a 
két város kezükbe került volna. Csaknem pontosan 
ugyanez az eset ismétlődött meg néhány héttel ké
sőbb Pekingnél. A nyomasztó technikai fölényben 
levő japánok itt is hamarosan szétugrasztották 
ugyan a támadásra küldött kinai reguláris és sza-
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bad csapatokat, de kétségtelen, hogy ezek a táma
dások nem kis mértékben zavarták a japán hadveze
t.őség terveit. 

A világsajtó Kínába küldött haditudósítói révén 
mindsürübben foglalkozik Japán a;ma tervével, hogy 

z o 

hadianyagot. A meglévő karavánutakat teherautók 
számára is használhatókká teszik és a közelmultban 
megke~dték egy 4000 km-es összekötőút (egyes hírek 
szerint vasútvonal) építését Szecsuan és a közép
ázsiaiÍ Szovjetoroszország között. A vasútvonal II 
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délről Kanton ellen támadást intéz, és Kínát a hadi
anyag pótlásától ebből az irányból iselVlágja. Mivel 
a terv kézenfekvőnek, megvalósítása keresztülvihe
t'őnek látszik, Kína felkészül arra az esetre is, ha 
már csak nyugat felől, Szovjetoroszországból kapna 
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szovjetor08.z határtól Sz,ecsuan tartomány főváro 
sáig, Tschunking-ig vezetne; Ezt a várost szemeltl' 
ki Csang-Kai-Csek főhadiszállásnak és kOTmánya 
székhelyének arra az esetre, ba a japánok Hankaut 
elfoglalják. 
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A három h'ányból előnyomuló japán hada}; 
Hszücsau körül harapófogós.z.erű átkarolással fenyp 
gették a kínai főerőt. Külföldi katonai szakértők [I 

kínai haderő helyzetétJná.,rciulS hó elején rendkívü) 
nehéznek, sőt reménytelennek látták. A kínai kor
mány felhívást intézett azokhoz a nagyhatalmak
hoz, amelyek a kilenchatalmi .szerződést aláírták éi:' 
utalt Kínának területi sérthetetlenségére. Lépjenek 
közbe a nagyhata1Jmak! - követelte a felhív<Í,IS. 

A nagyhatalmak azonban ebben az időtájbar 
erősen el voltak foglalva a közelébb eS'ő és égeti} 

. Földközi-tengeri problémákkal, nem volt sem idejük, 
sem kedvük, hogy Kína bajával nagyon törődjenek. 
Londonban, Párisban megvan az óhaj, hogy Kínát 
segítsék ,és Japánt közvetett úton elgáncsolják, de 
azt a gondolatot, hogy aktív közbelépjenek, elejtik 
féileg azért, mert a nyílt beavatkozás nemcsak 
Japánnal hozná őket szembe, de azokkal az államo!,
kal is (Németország, Olaszország), amelyek Japán
nwl baráti szerződést kötöttek. 

'A s,ingaporei flotta gyakorlat. 

Hogy azonban mégis valaplit tegyenek és <l 

nagy j all án célok elérésére már most törekvő japán 
vezérkart és admiralitást mérséklésre, óvatosságra 
intsék, az angol flotta Singaporenállegnagyobb flotta
gyakorlatába kezdett, amelyet a Csendes Óceán 
valaha is látott. A nottagyakorlat egyik célja. 
tüntetés volt. Az angolok meg akarták mutatni, 
hogyatétovázások és passzivitás időszakában is 
"vannak"! Másik célja: mit ér Sing'apore, ha a brH 
birodalom közlekedési útj.ainak biztonságát vala
honnan veszedelem fenyegeti!~ Az utolsó 15 eszten
dőben hatalmas flottatámponttá és modern tengeri 
erőd,dé kiépített Singapore ;most szólaltatta meg 
elsőízben part- és légvédelmi ágyúit. Huszonkét 
hadihajó, kereken száz repülőgép és tízezer tengerész
katona vett részt ezen a hadgyakorlaton. Toldóból 
összeráncolt homlokkal figyeltek erre az, ágyúszórtt 
Mást - legalább is egyelőre - nem tehettek .. . 

A washingtoni flottaegyezmény a multé. 

Azaz mégis: nem telt el két hét a singaporci 
flottagyiakorlatoík után, Japán új, 46.000 tO!Il1IlruSl íhJadi
hajók építésébe kezdett. Anglia és Amerika tiltakozó 
jegyzéket küldött, mert a három állam között létre
jött washingtoni flottaegyezmény értelmében 35.000 
tonnánál nagyobb hajót építeni egyiküknek sem 
szaba;d. JapánhWl a tiltakozó jegyzéket tudomásul 
vették és - építettek tovább. Erre az Amerikai 
Egyesült Allamok kormánya bejelentette, hogy 46.000 
tonnánál is nagyobb hajókat fog építeni. TeTjIDésze
tesen Anglia sem maradhat vissza!.. . így ,lett a 
washingtoni flottaegyezmény is - mint oly sok más 
egyezmény és szerződés a világtörténelemben-
a multé ... 

Kínai sikerek. 
A japán haclvezetősém - nem tudni mely okok

ból - nem kezdte meg a tervbevett és mindenki 
által várt délkínai támadást. Február első felében 
a japán hadijelentések megl~hetősen szűkszavúak 
voltak, a kínai forrásból eredő hírek nagy kínai 
győzelm~kről szóltak. Amint később a tárgyilagos 
beszámolók és tények egybevetéséből megállapítani 
lehetett, a "nagy győzelmek" túlzQttak voltak, de 

viszont kétségen felül áll, hogy a kínai erők 
Hszücsautól északkeletre a tiencsin- pukaui vas{ü
vonal mentén komoly sikereket értek el. A japáno 
kat több helyen visszaszorították és a hátban mind
untalan le-lecsapódó sZ.3Jbadcsapatok segítségével a 
japán hadsereg átmenetileg el is volt vágva után
pótlási vonalától. T,eraucsi tábol'llolmak, az észak
kínai japán haderő főparancsnokának nem kis gon
dot okozott, amíg front- és hadtápvonalát újból 
rendbehozta. 

Egyre szaporodó kínai szabadcsapatok 

A gueriUaharcok kezdenek állandósulni és a 
japánok kénytelenek a harcállományban levő embe
reik nagyrészét az utánpótlási vonalak biztosítására 
felhasználni. Megközelítőleg sem tudjuk megállapí
tani ezeknek a biztosítáJsra hivatott csapatoknak 
számerejét, de ha tudjuk például, hogy a világ
háborúban, az 1915. évi nagy offenzíva után a meg
szállva tartott orosz r,észek hadtápszolgálata (pedig 
ott n~m kellett tartani guerillacsapatok rajtaütései
től) Ludendorffnak kereken félmillió emberét kö
tötte le, fogalmat alkotJhatunk magunknak, mekkora 
és mily természetű nelhézségekkel áll szemben a szi
gorú értelem:bep. vett hadműveleteken felül a japán 
vezérkar. 

Nézzük a térképet és gondoljunk arra, hogy a 
megszállva tartott rész nagyobh, mint Német- és 
Franciaország együttvéve! 

Harcok a Lunghaj-vasútért. 

Két hónapig tartó nagy csata fejlődött ki a 
Lunghaj-vasút birtokáért. A kínaiak szívósan véde
keztf~k. sőt május eleje körül Tayercswangnál ellen
támadásba mentek át, sikel'ült 15 ;mérföld szélesség
ben a japán frontot áttörni ök és elsőízben ismerték 
el Tokiób!an a "Schlappét". Kínai jelentésekből és 
külföldi ujságokból a tayercswangi frontáttörés 
eredménye: 13.000 fogoly, 10.000 puska. több mint 
2000 nehéz és könnyű géppuska és 33 páncélgépkocsi. 

Teraucsi tábornok a Peking-Tiencsin körzetbeu 
tartott mintegy 5 hadosztálynyi tartalékát sietve 
bevetette Tayercswangnál és megakadályozta, hogy 
II kínaiak az elért sikert komoly győzelemmé széle
sítsék. Ugyanakkor azonban Északkínában a legyen
gített japán helyőrségek csaknem minden városban 
heves harcokat vívtaJk a sűrűn felbukkanó portyázó 
('sapatokkal. 

A japán erősítések beérkezése, illetve a tayer
cswangi csorba kiköszörűlése után gyorsabb ütemet 
vett a japán előnyomulás. É)szak felől Teraucsi, .dél 
felől Matsui tábornok csapatai közeledtek a Lunghaj 
vas.út felé és május közepén a két hadser('\g előre 
tolt éle találkozott ezen a v3JS'Útvonalon Je!Ilgtsi 
városánál, 80 km-re nyugatra HszütJschautól. A ta
lálkozás nagyjelentőségű volt, jIDert fel lehetett té
telezni, hogy a Hszücsaunál összevont kínai erők 
visszavonulási útja a Lunghaj-vasútvonalon el van 
vágva. 

Május 20-án Hszücsaunál a kínaiak ellenállása 
megtört és a japánok birtokukba vették ezt a fontos 
vaJsúti gócpontot. A győzelem azonban igen drága 
volt. A japánok emberben, anyagban sokat vesztet-
tek. Az "Ostasiatische Rundschau" szerint 50.000 
japán katona vére festette pirosra a Hszücsau körül 
elterülő kinai mezőket. S ami még kellemetlenebo 
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volt a japánokra: a kínai hadsereg zöme kimenekült 
a hszücsaui japán harapófogóból. Néhány nap mulva 
Osengcsau és Kweiteh között a japán előnyomulás 
már újból erős kínai ellenállásra talált. Egy moto
rizált előretolt japán hadosztály t Kaifeng közelében 
,a kínaiak teljesen körülzártak s mire ,a japán főerő 
a felszabadításra megérkezett, a hadosztály meg
se;mmisült. 

J únius l-én közölte a japán hadsereg főparancs
noksága, hogy a kínaiak vesztesége a Hszücsau és a 
Lunghaj-vasútvonal körül,i harcokban 240.000 ember 
és ezek között 103.000 halott. A japánok 96 löveget, 
közel 600 nehéz és könnyű géppuskát, 8 páncélvona
tot, 14 tankot és sok gépkocsit zsákmányoltak. 

Japán győzelmek, japán gondok •.. 

A hszücsaui győzelem dacára Japánból a ga.,:
liasági és katonai vezetőhelyekről gondterhes arccal 
tekinJtenek Kína felé. A 'kíll!ai hadse,reg még mindig 
killidőképes. Az emberanyag pótlására ott állJ. a ki
meríthetetlen emberreservoir ... A hadianyagszállí 
tás délről is, nyugat felől is tovább folyik ... A kínai 
tayercswangi győzelem, noha csak részleges és át
meneti volt, megingatta a japán hadsereg óriási 
erkölcsi és ,anyagi fölényébe vetett hitet ... , a gue
rillacsaprutok harca a százfejű sárkány 'harcáJhoz 
kezd hasonlítani, a levágott hét fej helyébe 
tizennégy nő... Az anyaországban rohamosan drá
gul minden, a japán népgazdaságerősen nyög 
a háborús terhek alatt ... , az általános külpolitikai 
helyzet mindennek inkább, csak jónak nem nevez
hető ... , Összegezve: J apán számára a helyzet nem 
kedvező. 

Új japán kormány, erőteljesebb hadvezetés. 

Katonai vezetőkörökben a hadjárat elhúzódásá· 
nak és kapcsolódó kedvezőtlen kísérőjelenségeine~ 
okát abban látták, hogy J -apán az eddigiek során 
nem volt eléggé egységes, nem volt eléggé energikus 
és nem állított fel határozott háborús célokat. 

Június első felében nagy személyi változások 
mentekj végbe a japán kabinetben és az új kormány 
a háború legerélyesebb folytatása mellett foglalt 
állást. A harctérre öt új japán hadosztály t küldtek. 
Ezeknek bevetése máris meghozta a japánokrrak azt 
a győzelmet, amely legalább is olyan jelentőségü, 
mint volta bszücsaui. Június 6-án elfoglalták Kai 
fenget. Kaifeng fontossága külön magyarázat nél 
kül is szembeszökő, ha a vázlatot megnézzük. Eg) 
Hankau elleni támadásnak északról Kaifeng, sőt 
csak Kaifeng lehet a támpont ja. Ezt a Hankau elleni 
támadást pedig elhatál~ozta a tokiói minisztertanác.s, 
-amelyen maga a mikádó elnökölt. 

A japán hadvezetőség nagyarányú előkészülete· 
ket tett ennek a hankaui támadásnak megindítására 
és-zakról Kaifeng, keletről N anking, délről Kanton 
irányából. Kantonra naponta irtózatos bombazápor 
hullott és ez a 2 milliós kikötőváros nagyrészt ma 
már csak romhalmaz. 

Amennyire a';l; előkés~ület8ikből, e,seményeikJooI és 
haditudósítók híradásaiból következ,tetni lehet, való
színűnek látszott, hogy a japánok Délkínában csa-

Életemben még soha nem ismertem olyan em
bert, aki nem viselte volna türelemmel, teljesen 
keresztényhez illően - a mások bajait. 

POPE 

vitéz Radosnai István cső. - Csurgó - felvéteJe. 

patokat fognak ldhajózni, Kantont elfoglalják, 
majd onnan a vasútvonal mentén elindulnak, hogy 
Hankauban egyesüljenek az északi és keleti irány
,ból támadó japán erőkkel. Ekkor azonban rortérlt 

. valami, ami hatalmasabb, mint egy vezérkar, egy 
minisztertanrucs határozata, hatalmasabb, mint a 
mikádó szava ... 

A Hoang-Ho felborítja a japán vezérkar tervét. 

Közbesz6ltak az elemek és felborítottllik minden 
tervet, minden számítást. Amikor az és z Iliki japán 
hadsereg nagy lendülettel előretört és mindjárt az 
első két nap alatt két kínai hadtestet szórt szét 
Csangjangkiangnál (Ahnwei tartomány), amikor a 
Jangtse folyamon összevont negyven japán hadihajó 
impozáns büszke menetbeIIJ. elirrLdult a J angtsén fel
felé, hogy rfedéJzeteiken ásítozó félelmetes ágyúikkal 
beleszóljanak a döntőnek tervezett hankaui csatába, 
,amikor a világ közvéleménye felk,észült arra, hogy 
a preci z pontossággal működő japán katonai gépe7ict 
vég1Ső csapást mér Osang-Kai-Osek hadseregére -
a Hoang-Ho gát jai felszakadtakl és rövid két nap 
alatt Ilikkora területeken hömpölyögtek a mindent 
elsöprő sárga hullámak, mint Csonka-Magyarország 
területe tízszer-tizenötször véve. 

NemesIlik a Hank-au elleni támadást akasztotta 
el az árvíz, de az sem látszott lehetetlennek. hogy 
,maga alá temeti a véres áldozatok árán kiharcol t 
eddigi japán ere.dményeket. Örökre homályban ma
rad, hogya Hoang-Ho-gátak átszakadását a hosszas 
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esöz,es következtében felduzzadt folyam maga 
okozta-e, avagy - mint japán részről állít ják -
a kínaiak vágták át több helyen ezeket a gátakat. 
A japánok kényszerítve voltak az árvíz által veszé
lyeztetett területeket olyan gyorsan, amint cs'ak III 
hetett s amennyire azt a rohanó sárga folyam meg
engedte, - kiüríteni. 

Külföldi lapjelentések szerint a gazdagon mo
torizált japall csapattestek több tankja és egyéb 
gépjárműve fulladt a Sárga folyamba, mint ameny
nyit az egy es.ztendeje tartó háborúban az ellenség 
megsemmisített. Az árvíz - hadászatilag - Csang
Kai-Cseknek kedvezett. A Lunghaj- és a Hankau
PeMng-vasútvona1 keresdezésénél fekvő, . nagyfon
tosságú város: Csengcsau, felszabadult a hetek óta 
reá nehezedő japán :nyomás alól. Ez különösen fon
tos volt Csang·-Xwi-Osek srzámára, meil't Oengcs,a,u 
elvesztése az egyre nagyobb tömegben áramló orosz 
hadianyag egy igen fon tos erétől vágta volna el. 
A Lunghaj-'Vasútvonal is több helyen víz alá került 
és hetekre. talán hónapokra használhatalanná vált 
a japán hadiszállítások számára. 

Hogy ez a hadászati előny mennyiben áll aráu)' · 
ban a 2---300.000 szerelncsétlen kínaival, akiket az 
árvíz elnyelt s azzal a 20-25 millió embeuel, akik 
puszta életükön kívül semmit megmenteni nem 
tudtak, - egy kérdés, amelyre a felelet még akkor' 
sem lehet megnyugtató, ha katonai szempontokon 
kívül · minden más szempontot félreteszűnk. 

A kínai hadvezetőség mindenesetre igyekezett 
mindazon stratégiai előnyöket kihasználni, ame
lyeket a Sárga folyam áradása folytán előidéz9tt. 
japán visszavOlIlulás nyujtott. A guerlllaJharcok 
megint megélénkültek, a guerilLacs1apa,tok s:z,áma 
megsokszorozódott. Egyes hírek szerint a hszücsani 
nagy tömegcsata óta maga Osang-Kai-Csek is 31-
határozta, hogy reguláris katonaságával is áttér a 
guerilla harcmódra. Ezek az idegölő rajtaütések 
mindig min~untalan ott leselkednek a japánok 
hátában és oldalaikban. A vasútvonalaktól képtele
nek három kilü:méternyire is fegyveres osztago!\: 
védehne nélkül eltávolodni. Ennek következténen 
nem tudnak Kínában berendezkedni és az orszá~ 
hatalmas nyersanyagforrásuit nem tudják kihasz
nálni. 

Japánban mindent elkövetnek, hogy az árvíz 
o],ozta veszteséget s általában az árvíz jelentőségét 
lecsökkentsék. A japán főparancsnokság kijelen
tette, hogy az árvíz kissé elhúzhatja, de nem tart· 
hatja fel a Hankau elleni japán előnyomulást. 

Az események 2---3 hét !llulva ezt a japán állí
tást látszanak igazolni, mert akkor, amikor ez az 
ismertető cikk a nyomdába kerül (július 20-ika 
táj án) a japánok már Kiukiang közvetlen közelében 
harcolnak keményen védekező kínai cs.apatokkal. 
Kiukiang Hankau kapujának tekinthető és nem 
valószínű, hogy a kínaiak túlsokáig ellent tudjanak 
állni a japán nyomásnak. Lehetséges, hogy akkor, 
amikor a cikk az olvasó elé kerül, már Hankau sorsa 
Ls megpec.sételődö,tt. [Kiukia...ngot a ja,pánok jrúl:ius 
27-én eUoglalták. (Szerk.)] 

A háború egyéves mérlege. 

De mi lesz azután~ 
A katonai megszállás egyet jelent a birodalo UI 

"meghódításával"~ ... 

Mi a ja,pán-kínai háború eg,véivesl médelge~ 

Kínai oldalr61 büszkén mutatnak rá arra, hogy 
egy éves háború után a kínai haderő még mindig 
nem roppant össze, eredményesen ellenáll ~s súlyos 
veszteségeket okoz a nagy technikai fölényben lévő 
japánoknak. A japánok megszállva tartják ugyan 
a vasútvonalat és a nagyobb városokat, de a meg
szállott részek nin0senek a japánok "hatalmában". 
Sőt: minél mélyebben nyomulnak a japánok az 
ország belsejébe, annál inkább nőnek nehézségeik, 
amelyek hovatovább megoldhatatlan feladatok elé 
állít ják a japán hadvezetőséget... A háború egy 
éves fordulóján tucatszámra robbantak a bombál~ 
a meghódított, de korántsem "behódolt" Peking, 
TielIlüslin ésSha.nghaj utcáillJ ... 

Valóban: Japán helyzete és a távolabbi kilátá
sok nem rózsásak. Több mint egy millió japán ka
tona áll már Kínában és Mandzsuriában. Az első 
háborús év 3 és y:; milliárd amerikai dollárjába ke
dUt Japánnak, a második év minden valós·zínűség 
szerint még többet fog elnyelni. 

,. 
Az angolok a világháborúban többször mondot

ták: ,~hadd nyerjék a cS'wtá:kat a németek, a háJborút 
mi fogjuk megnyerni" - igazuk lett. A kínaiak azt 
mondják: "Kínát le lehet győzni, de meghódítani 
- nem" - igazuk lehet. 

Így !eSZ! 
Míg ott fenn még c.siUag mgyag, 
Míg napfény még reánk nevet, 
Addig soha ne c.süggedjünk, 
Mert még minden máskép lehet. 

Míg lAJmb közt még madár dalol, 
Míg virág bont még levelet, 
Addig soha ne c.süggedjünk, 
Mert még minden rnáskép lehet. 

Míg van anyád, aki magyar 
M deg szóval mondja neved, 
Addig soha el ne c.süggedj, 
M ert még minden máskép lehet. 

Míg látjuk a sok biztató, 
Sugárzó, friss gyermekszemet, 
Addig soha ne c.süggedjünk, 
M eTt m ég minden máskép lehet. 

Míg nem vehet el hatalAJm 
Tőlünk magyarnátát, eget, 
Addig soha ne c.süggedjünk, 
Mert még minden másikép lehet. 

Máskép lehet '? Máskép is lesz! 
Erre teszünk mi szent hitet, 
Él ma,gyarnak nagy Istene, 
Aki m~ndig megsegített. 
Egy lesz Észak, Dél és Kelet, 
Máskép, máskép nem is lehet! 

Feleki Sándor. 
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A Szent JObb. 
lj vegkoporsó bársonyára téve 
Pihen meredten, mozdulatlanul 
Sugárzó fényét századokra szórja -
Sárgult, merev tag s mégis eleven ... 
Csodá6te1.Jő Jobb ... büszke, glóriás jel, 
Varázsán nem fog romboló idő, -
Dic.ső mult titkát őrző, drága emlék, 
Féltett ereklye: áldott, szenny telen ... 
Erős, hatalmas, tiszta, diadalmas, 
Érintetlen kincs... égi szimbólum ... 
Királyi kéz ... honépítő, tevékeny; 
Szilaj pogánygőg átka, ostora, -
Legyőzhetet.len, szent kereszt jegyébef" 
Rendszert s világot alkotó Erő ... 
"Hozsánna Néked" - zúg ezer torokból -
Úr vagy halálnn és enyészeten! ... 

Bűvös kéz!... hűvös templom-csarno"k....,kból 
Indulj hódító díszmenetre hát! 
Hadd szórjanak virágot utaidra, 
FIadd lengjen lengő lobogó Feléd! 
H add láss'anak az élet vértanui, 
H ajótöröttek, bénák, betegek, -
H add lássanak az új csodára-várók, 
A tévelygők és hitre-szomjazók! 
Jövel, jövel hát ... várjuk érkezésed, 
Féljük, sóvárgjuk nagy hatalmadat, 
.Áraszd reánk lenyügöző varázsod 
És add más kézbe igéző erőd! 

Legyen e kéz a nagy igaz Királyé, 
Kit pompa, nagyság, hódolat övez, 
Ki népe kincsét hety.kén nem prédálja, 
S a "Jog", "Igazság" ösvényén halad! ... 

Legyen e kéz a bátor Térítőé, 
Ki megtö1'i a pogány dac dühét, -
A templomkufárt megvesszőzi nyiltan, 
S romok felett is életet teremt! ... 

Legyen e kéz a bölcs Emberba'ráté, 
Ki fájó, omló könnyeket törül, 
K i visszahozza régi mosolyunkat, 
S népének lelke, Atyja, Mindene! ... 

Egy kéz legyen csak: vérező honunkban, 
M ely fér'fikéz, kemény s mocsóktalan! ... 
S most zúgjorí, búgjon ércnyelvű hamngszáj: 
Zsoltár, zsolozsma zengjen messzire! . 
Fel ... fel a jelvényt égi magasságba. 
Nyár tűzcsóvája sugározza be! 
Tmával, csókkal menjetek elébe, 
Kövessétek göröngyös utakon, -
Kísértés közt fogódzalok beléje, 
És bűvkörét ne hagyjátok soha, -
Induljatok tündőklő nyomdokába, 
Kövessétek vihar ba, ködbe, fénybe: 
Új ezredévbe! '" 

Válgi NagJJ Géza 

Hltrcteret járt 
bajtársaink részére hirdettünk pályázatot a július 
tS.-i számunkban s ezt most megismételjük. EZ.zel 
megörökíteni szeretnénk bajtársaink sok-sok emlé
két. A harctér az embert és a katonát külön-külön is 
foglalkoztatta, magához kötötte és próbáratette. Az 
események zsúfolva, töm,egben követték egymást. 
A test és lélek a mindennapi viszonyok közötti be
nyomásokat ezerszeresre fokozva tette magáévá, mé
lyebben érezte és tovább őrzi. Nincs bajtárs, aki ne 
igazolná, hogy a legnehezebb és válságos helyzetek
ben kapott biztató szó vagy hazulról érkezett hír, le
vél milyen megváltoztatásokra késztette az embert, 
ezer eseteit hallottunk a bajtársak viszonyáról, meg
ható egymást segítéséről s a második ezret mégis 
szívesen halljuk; hány ragyogóan szép, hősi, vitéz 
tett híre, olvasása pezsdítette meg vérünket s nincs 
annyi, amennyiről ne olvasnánk szí12esen és így 
tovább, tovább, az emberi és katonalélek ezer meg 
ezer megrezdülése, megnyilatkozása az, amelynek 
megírását kérjük most bajtársainktól. Mindeg;/j, 
hogy a pályázó csendőri kötelékben vagy a harcoló 
első vonalbeli hadsereg tagja volt-e annál az ese
ménynél, amelynek emlékét ma is őrzi, mindegy. 
Szívesen fogadunk minden leírást, tiszttől, legény· 
ségtől, nyugdíjas bajtárstól egyaránt. Kikötésünk 
mindössze annyi, hogy az esemény helyét, idejét s a 
katonai köteléket a pályázó jelölje meg. A pálYázat 
határideje szept. 1. A pályázatokm öt díjat · tűztünk 
ki. A kiemelkedő munkákat közölni fogjuk. 
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48. Kérdés. A gyanusított kapálás közben a mezőn I'eg~ 

aranypénzt talált. Nem szolgáltatta be, hanem azt állította, 
hogy elvesztette. Mit képez a cselekmény? 

Válasz. A cselekmény minősítéséhez annak a megállapí
tása szükséges, hogya talált ,aranypénzt régi kintlsnek, avagy 
talált dolognak kell-e tekinteni ~ "Kincs" alatt a hétköznapl 
életben rendszerint nagyértékű pénzt, nemesfémet, ékszert, mü
vészeti tárgyat s,tb. szoktunk érteni. A Btk. is ezt érti nagy
jában a "régi kincs" fogalma alatt, de nem határozza 'meg 
az ér,téket, amelyen .alul a leletet még nem lehet kincsnek 
tekinteni, illetve, amelyen felül a talált régi dolog már a 
"kincs" fogalma alá esik. Helyesebb azért, ha a csendőr egy 
aranypénzt is már régi "ldncs"-nek minősít, akkor is, ha az 
értéké t egyelőre nem lehet megállapítani, vagy ha az nem 
nagyobb a pénzben levő arany értékénél. Ez azéd is indokolt, 
mert a talált aranypénz régészeti értéke valóban nagy lehet, 
amit a találó vagy a csendőr nem iÍs tud megállapítani, de 
fGntos ,az ilyen minősítés abból a súmpontból is, hogy a régi 
kincs találását be kell jel~llteni, hogya bejelentés alapján, ha 
valószínűnek látszik, hogya találás helyén további leletek 
találhatók, ott ásatásokat végeztessenek. 

A Btk. 365. §-ába ütköző jogtalan elsajátításnak a cselek
mény nem minős-íthető, mert ez a törvényhely "idegen ingó 
dolog"-ról beszél, ezalatt pedig valakinek (élő személynelk) a 
tulajdonában levő dolgot szoktunk érteni, vagyis olyat, amely
nek a tulajdonosát esetleg ki l~het puhatolni. Ezzel szemben 
régi kincs az, amelyről a körülményeknél fogva meg lehet 
állapítani, hogy hosszú idő óta volt elrejtve és emiatt a tu
lajdonosát többé nem lehet ki,puhatolni. A kérdésben foglalt 
aranypénz 1S ilyen dolog. 

A cselekményt tehát acsendőrnek az 1929: XI. t. c. 44. 
§-ába ütköző vétséggé k&ll minősítenie. Az persze nem biztos, 
hogy a bíróság is ezzé fogja minősíteni, de a csendőrre sza
bály, hogy ha egy cselekményt kétféleképpen: enyhébben és 
súlyosabban minősíthet. a súlyosabb minősítést kell alkal
maznia. Ebben az esetben a Btk. 365. §-a a jogtalan elsajátí
tást három hónapig, míg az 1929 : XI. t.-c. 44. §-a az ott meg
határozott vétséget hat hónapig terjedhető fogházzal bünteti, 
tehát az utóbbi minősités súlyosabb. 
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A találó védekezés ét, hogy ,a talált aranypénzt elvesztette, 
a feljelentésben meg kell ugyan említeni, de ez az eljárás 
megindítását n0m befolyásolja, mert a találást akkor is bt:' 
kellett volna jelentenie. 

49. Kérdés. Van-e olyctn jogszabály, amely az iparosokat, 
kereskedőket, vendéglősöket, km'csmá'/'osokat arra kötelezné, 
hogy üzlelhelyiségei1cet a megengedett idő alatt nyitva 
tartsák? 

Válasz. Ilyen jogszabály nincsen. Az üzlethelyiségek ki
nyitás ának legkorábbi időpontját helyhatósági szabályrende
let, záróráját pedig a zárórára, illetve a vasárnapi és ünnep
napi munkaszünetre vonatkQZó rendelkezések előírják, de 
hogya tulajdonos az üzlethelyiségét ezen idő ,alatt nyitva 
tart ja-e vagy sem, az az ő beletására van bízva. Ha azonban 
yalamely vendéglő vagy korcsma nyitvatartása a közérdek 
szempontjából szükiséges (pl. mert abban a helységben vagy 
a környéken más nincsen) és a tulajdonos az üzlbthelyiségét 
J:ryakran és indokolatlanul zárva szokta tartani, ,a pénzügyőr
ség erről a pénzügyigazgatóságnak jelentést tesz. A pénzügy
igazgatóság ,ilyenkor a tulajdonost végzéssel felhívja, hogy 
üzletét a megengedett idő alatt vagy a nap valamely szaká
ban tartsa nyitv,a, különbcn megbüntetik. Ha a tulajdonos az 
üzletét harminc napon át cgyfolytában zárva tartja, azaz ha 
az liparát harminc napig nem gyakorolja, az iparengedély 
Yagy iparigazolvány megvonása végett eljárást lehet ellene 
indítani. 

Külön rendelkezés áll fenn a sütőkre, mészárosokra és 
kéményscprőkre, akik az elkezdett :lparüzletet nem szakíthat
ják félbe tetszésük szerint, 'h,anem, h.a azt abba szándékoznak 
hagyni, kötelesek ezt a szándékukat az iparhatóságnak beje
lE'nteni. Ha közérdek kívánja, az iparhatóság kötelezheti őket, 
hogy az iparukat még bizonyos ideig, de a sütők legfeljebb 
4-4 hétig, kéményseprők és mészárosok pedig legfeljebb még 
3 hónapig. tovább folytassák. 

A dohanyWzsdékre is külön rendelkezés van. Hétköznapo
kon vidéken a dohányárudákat 7-19 óráig nyitva hll tartani. 
Vasárnapokon és munk,aszüneti napokon a dohányárudákat 
legfeljebb öt órán át ,szabad nyitvatartani, a tulajdonos álta' 
választott időben, de egyfolytában. (Rendszerint &-13' óráig 
szokták nyitvatartanL) Dohányárudának ezen idő alatt bezá
rása jövedéki szabálytalanság, de ennek ellenőrzése a pénz 
ügyőrség feladata, a csendőr ne foglalkozzék vele. 

50. Kérdés. Egy húszéves, törvényesen nagykorúsított férfi 
19 éves kisko1'Ú húgának gyámjául lett kinevezve. A két 
testvér egymás között vérfertőztetést követett el. Szüleik nem 
élnek már: hogyan üldözendő a cselekményf 

Válasz. A testvérek között elkövetett vérfertőztetés (Btk. 
244. §.) csak a testvérek szülőjének, tehát atyjának vagy la 
megengedett esetekben) anyjának, szülők nemlétében pedig 
törvényes képviselőjüknek (gyámjuknak) magánindítványára 
üldözhető. Ha a szülő (gyám) nem tesz magánindítványt, a 
cselekméI\y hivatalból nem üldözhető akkor sem, ha a cse
lekményt elkövetett szülőtlen testvérek már nagykorúak. 

A kérdésben foglalt esetben a gyanusítottak egyike (a 
nagyorúsított fiútestvér) a másiknak (a kiskorú leánynak), 
gyámja, vagyis törvényes képviselője. A Btk. 113. §. utolsó 
bekbzdése szcrint, ha a sértett ellen ennek törvényes képvi
selője követte el- .a. bűncselekmény t, a bűnvádi eljárást hiva
talból kell megindítani. Ezt a rendclkezést azonban a kérdés
ben foglalt esetre nem lehet alkalmazni, mert itt a gyámolt 
(a leány) nem 'sértett fél, hanem tettestárs; nem az ő sérel
mér~ lctt a bűncselekményelkövetve, hanem ő követte el azt 
a gyámjával együttesen. A vérfertőztetésnek ebben az eseté
ben a törvény a szülőt (gyámot) tekinti sértett félnek, azért 
adja meg neki az indítványozási jegot. A kérdésben foglalt 
esetben tehát a cselekmény a törvény szerint - ha a szülők 
nem élnek - magánindítványra jogosult személy hiányában, 
nem üldözhető. 

Tekintve azonban, hogy a cselekmény a közerkölcsiséget 
súlyosan sérti s azt a törvény e hiányossága miatt elnérzni 
vagy tűrni mégEem lehet, helyesen teszi az örs, ha az ügyről 
a kir. ügyészségnek tájékoztató jelentést tesz. A kir. ügyész
ség esetleg érintkezésbe lép a gyámhatósággal, amely a bírói 
gyakorlat szerint a szülők helyett bizonyos esetekben magán
indítványt tehet. Ha a gyámhatóság az eThalt szülők helyett 
magánindítványt tesz, arról a kir. ügyészség az örsöt értesíti 
és felhívja a nyomozás lefolytatására és a feljelentés megté-

telére; addig - az örs ne nyomozzon. 

Hasonló eset állhat elő, ha 14 éven felűli, de 16 éveIlj aluli 
leány ellen erőszakos nemi közösűlést követnek el és a szülő 
(törvényes képvisclő) nem hajlandó magán indítványt tenni fl 

a ,sértett önállóan sem tehet. Ilyen esetben is jelentést lehet 
tenni ,a kir. ügyészségnek, hogy az esetet a gyámhatósággal 
közölje esetleges magánindítványtétel végett. Természetesen 
c~ak akkor kell az örsnek az ilyen esetbe beleavatkoznia, ba 
a magánindítványra jogosult az indítvány megtételét gyanít
hatóan erkölcstelen okokból tagadja meg (Pl. mert megf.izet
ték, vagy mert züllöttségénél fogva az esettel nem törődik). 
Ha azonban a sértett érdekében tagadja meg az indítvány
tételt (pl. mert az esetnek köztudomásra jutását akarja meg
akadályozni), akkor magánindítvány hiányában eljárásnak 
nincs helye. 

51. Kél·dés. NyolchÓnapos korában örökbefogadott gye1'
mekről később lcitűnt, hogy születési hiba folytán nem tud 
járni és orvosi vélemény szerint nem is fog tudni soha. Jelen
le!J, 13 éves korában is magával tehetetlen; állandóan emel
getni, ápolni és gondozni kell. Az örökbefogadó szülők a kis
lányt azért fogadták annakidején örökbe, hogy öregségükre 
támaszuk legyen, ehelyett má1' most is 1Wgy terhükre van és 
lesz mindig, cClYnig él. Van-e mócl arra, hogy az örökbefogadó 
szerződés hatálytalaníttassék, a gyermek pedig visszakerüljön 
az édesany jához, akitől örökbefogadták? 

Válasz. Az örökbefogadott az örökbefogadó törvényes gyer
mek,ének jogállMtiiba lép, ami azt jelenti, hogy a törVény úgy 
tekinti őt, mintha az örökbefogadónak törvényes gyermeke 
lenne. Ebből következik, hogy .az örökbefogadottat örökbe
fogadó szülőjével szemben ugyanazok a jogok illetik P8 
ugyanarzok a kötelességek terhelik,mint a törvényes gyerme
ket, de viszont ugyanezzel tartoznak vele szemben az örökbe
fogadó szülők is. Örökös családi kötelék létesül az örökbe
fog.adó és az örökbefogadott között 8 ezt a köteléket csak igen 
alapos indokok csetében lehct megszűntetni, 

Az örökbefogadó szerződés hatálytalanítása két módon le
hetséges: felbontószerződéssel vagy bírói érvénytelenítéssel. 

A felbontószerződést az örökbefogadónak, vagyis jelen 
esetben a kislánnyal (ncm a szüleivel) kell megkötni. Miután 
azonban ő még kiskorú, a szerződéshez az árvaszék jóvá
hagyása szükséges. Az árvaszék azonban a felbontószerződést 
- még ha a lcány abba beleegyeznék is - nem fogja jóvá
hagyni, mert a gyámhatóság mindig a kiskorú érdel!:eit kép
viseli, tehát a felbontó szerződést is csak abban az esetben 
hagyja jóvá, ha úgy találja, hogy a felbontás akiskorúra 
előnyt jelent. (Pl. ha a kiskorú az örökbefogadónál nyert el
helyezésében kevesebb előnyt élvez, mint élvezne a vérszerinti 
szülőknél, s ha az örökbe1'ogadó vagyontalansága miatt ettől 
származó örökségre sincsen kilátása.) 

A'& örökbefogadott betegsége címén nincs helye felbontó
szerződésnek, mert az örökbefog,adót atz; örökbefogadásnak 
nemcsak az előnyei illetik meg, hanem az esetleges áldozatait 
is viselnie kell. Az örökbefogadott gyermeket, ha beteg, éppen 
úgy köteles ápolni, mintha saját gyermeke volna. A levélből 
kivehetően az örökbefogadÓk a gyermeket atzé.rt fogadták 
örökbe, hogy öregségükre támaszuk legyen, vagyis ebl}ől - ha 
megfelelő áldozatok árán is - a maguk részére előnyt remél
tek. Azon a címen, hogy etz az előny elmaradt, az örökbefoga
dást nem lehet megszűntetni. 

Esetleg szerepet játszhatik a kérdés elintézés énél, hogy ki 
az örökbefogadott kislány édesanyja; milyen módban van és 
hogyan tudná a beteg leányt gondozni és ápolni. Ha olyan vi
szonyok között él, hogya leánynak előnyösebb helyzetet tudna 
biztosítani, mint az örökbefogadók, akkor esetleg kilátás lehet 
arra, hogy az árvaszék a felbontó szerződést jóváhagyja. A 
végleges jóváhagyás az igazságügyminiszter hatáskörébe tar
tozik. 

A szerződés bírói megsemmisítését csak ,akkor lehet kérni, 
ha az örökbefogadott olyan cselekményt követ el, amely miatt 
a szülő a gyermekét vagy a gyerme:k a szülőj ét kitagadhatja, 
vagy pedig, ha az örökbefogadott vagy az örökbefogadó az 
örökbefogadással járÓ' szándékos magaviseletével olyan súlyo
san megsértette, hogy emi.att az örökbefogadás fenntartása a 
másik félre elviselhetetlenné vált. nyen esetben a sértett fél 
kérheti a szerződés bíró i felbontását, a kérdésben foglalt eset
nél azonban erre nincsen ok. 

A gyermek szüleinek szülői hatalma a gyermek felett az 
örökbe1'ogadás tényével megszűnt; ha közös mege:gyezéssel -
és az árvaszék jóv.áhagyásával - nem lehet ,az ügyet 131-
intézni, a szülőket semmiképpen sem lehet arra kényszeríteni, 
hogy a gyermeket visszavegyék. 

# 
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Emberölés kiderítése. 
írta: TURCSÁNYI MIHÁL y tiszthelyettes (Pécs). 

(Nyomozta: Csabafi AndJrás alhadnagy kiskőrösi szakasz
parancsnok irányításával és a 4. nyomozó alosztály közre

működisével az akasztói örs legénysége.) 

1936 január 8-án az akasztói örs a 4. nyomozó 
alosztályparancsnokságnak távbeszélőn jelentette, 
hogy Fazekas Márton '" 'akasztói lakos nyugállo
mányú rendőrőrmestert jan uár 8-án, 17 óra körüli 
időben, ,a csengőd-akasztói úton, lakásától körül
belül 800 méterre, ismeretlen tettesek baltával 
agyonverték. 

A nyomozó alosztályparancsnok az örs támoga
tására engem és Borostyán Ferenc törzsőrmestert 
vezényelt ki. 

A helyszínre 1936 január 9-én 13 órakor érkez,
tünk meg. A hulla ekkor már Akasztó község hulla
házában feküdt. Igya heilYWMni állapotot a hulla ,e1-
szállítása iránt intézkedő járőr és egyéb tanuk 'be
mondása, az áldozatnak, ruházatának és a helyszín
nek alapos átvizsgálása alapján a következőképpen 

állapítottuk meg: 
Fazekas Márton hullája az Akasztó községből 

Csengődre vezető műúton, Akasztó község szélétől 
keletre, 800 méterre feküdt. Itt a műút déli oldalán 
egy méter, az északi oldalán pedig 60 cm. mély árok 
húzódile A homokos árokban nem voltak olyan láb
nyomok, amelyekből arra lehetett volna következr 
tetni, hogy az árokban valaki időzött. 

A hulla a műút déli oldalán, fejjel Ak·asztó köz
ség felé, kelet-nyugat irányban, a hátán feküdt. Feje 
alatt 50 cm. átméretű vértócsa volt. A hulla feje alatt, 
üregével felfelé, egy bőrsapka hevert. A feje félig a 
sapkán, félig a földön nyugodott. A hulla jobb arcán 
és fejének jobb felső oldalán több, koponya- és arc
csonton áthatoló vágási sebhely volt. A jobbkéz fején 
10 cm. hosszú, csontig hatoló sebhely volt látható. A 
balkezén pedig a csukló alatt, a kézfej' külső élén, a 
kézfejet 213 részben átvágó sebhely volt. A jobb nad
rágszáron, a térd irányban, kettő és ez,ektől10 em.-re 
felfelé egy vágási nyom látszott. A vágások 7.5 cm 
hosszúak. A vágások nyomaiból meg lehetett álla
pítani, hogy azok nagyon éles eszközöktől erednek. 
mert a nadrág szövetén rostosodás vagy szakítás 
nyomai nem látszottak. Az áldozat kerékpárja a 
hulla jobboldalán, közvetlenül a hulla mellett volt. 
A kerékpár légszivattyúja véres volt. Az áldozat 

• A llílveket megváltoztattnk. (Szerk.) 

ruházata teljesen be volt gombolva és a zsebekben a 
következő tárgyak v'oltak: a nagykabát belső zsebé
ben, szabadon, 280 pengő papírpénz, a kiskabát belső 
z!sebében különböző iratok, a nadrág bal zsebében 
egy hatlövetű, 9 mm-es forgópisztoly 6 tölténnyel 
megtöltve és egy patkóalakú pénztárcában 7 pengő 
65 fiUér aprópénz. Zsebeiben idegen kéz által -oko
zott kutatási nyomok nem látszottak. Az áldozat 
s.apkájál1ak jobb oldalán 7,5 cm,aJaita. pedig 5 cm 
hos,sziÚ vágási nyom látsZIatt. Ez utóbbi nyom ugyan
attól az eszköztől eredt és csak azért rövi:lebb, mert 
a vágá:;; a sapka széle alatt már a fejet érte. Mind
két vágás a sapka anyagán át a fejbe hatolt. 

Az áldozaton levő vágási nyomokból arra lehe
tet~ következtetni, hogy azok 7.5 cm hosszú élű, na
gyon éles baltától erednek. 

A távolabbi környék átvizsgálásakor a követke
zőket állapítottuk meg: 

A hulla fekhelyétől északra és délre rozsvetés 
v'olt. A helyszíntől déli irányban lábnyomok ve71et
tek a köves utat észak-dél irányban keresztező és 
a helyszíntől 120 méterre levő szekérútig. Ezek a 
nyomok a helyszín és a szekérút között otta és 
vissza is megvoltak. Alábnyomok 32 cm hosszúak, 
11 cm talps71élességűek és sarokszélességük 9 cm. 
A nyomok közötti távolság úgy a helyszínre, mint 
az onnan elvezetők között 130-132 cm. Tehát az 
egy;én, kitől ezek a ny;omok származnak, a helyszínre 
és onnan vissza a szekérútig, az utat futva tette 
meg. 

A nY'omokat a füves szekérútnál tovább követni 
nem lehet. 

A helyszín adatai ból arra kÖvCltke:z.tettünk, hogy 
Fazekast valami régi haragosa tette el láb alól. 
Emellett bizonyított az a körülmény, hogy zsebeit 
a tettes nem kutatta át és a zsebében volt nagyobb 
összegű pénzét nem vitte el. Azt nem tételezhettük 
fel, hogya tettest , megzavarták ,és így nem volt 
ideje áldozata zsebeit kikutatni, mert az áldozat 
már a fejére mért első-második baltacsapástól biz
tosan összeesett. Igy a tettes, ha rabolni akart volna, 
nem vagdalta V'olna úgyszólván ·ész nélkül tovább 
az áldo7.atát, hanem ehely'ett 7lsebeit kutatta VOIIna 
át, még mielőtt megzavarták. Feltevésünk alapján 
Akasz.tó községben és környékén aZl\,tán kutattunk 
tehát, hogy Fazekasnak kik voltak a haragosai, de 
nem mulasziottuk el annak a megállapítását sem, 
hogy az áldozat Csengődről Akasztóra jövet, kikkel 
találkozott vagy útközben kiket került el. Egy járőr 
pedig azokat a helyeket kutatta fel, aho~ az áldozat 
aznap - megölése előtti időben - megfordult. 

Ez a járőr megállapította, hogy a~ áldozat, mint 
Akasztó község közbirtokosságának a pénztárosa, 
1936 január 8-án 12 óra körüli időben azzal távozott. 
el a lakásáról, hogy Csengődre megy a közbirtokos
ság ottani érdekeltségeitől pénzt beszedni. Csen
gődre, a községházához, fél 13 óra körüli időben ér
kezett meg. Ott a községi képviselőtesületi tagokkal 
a közbirtokosság ügyében tárgyalt és a71 érdekeltek
től a pénzt beszedte. Ez a pénz a képviselőtestület 

Ki tudja? 
H ogy hívták a magyar lótenyésztés eddigi leg· 

kiválóbb képviselőjét? 
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elnöke által felmutatott jegyzékek szerint, 283 pengő 
volt. E pénzből tehát, a helyszínelés adatai szerint, 
semmi sem hiányzott. Az áldozatnak, hozzátartozói 
állítása szerint, csupán 3 pengője volt. 

Az áldozat a községházától 15 óra körüli időben 
távoZ!ott cl és betért a Kakas-féle vendéglőbe, hol 

13 x 2 dcl szódásbort fogyasztott. Ez alatt az idő alatt 
a korcsmában rajtakívül senki sem tartóZ!kodott. 
A korcsmából 16 óra 15 perc körüli i.dőben indult cl 
kerékpáron Akasztó közs'ég irányába. 

A Csengődön puhatoló járőr felírta mindazok
nak az egyéneknek a nevét, kikkel az áldozat Csen
gőd községben találkozott vagy beszélt és kutatott 
az iránt is, hogy Fazekasnak közben valakivel vala
milyen ügyből kifolyólag nem volt-e nézeteltérése. 
Gyanus körülmények azonban nem merültek fel. 

Időközben mi is befejeztük az áldozat haragosai 
után való kutatást. Megállapítottuk, hogy komoly 
hal'agosai nem voltak, csupán a szomszédaival volt 
időközben kisebb nézeteltérése a baromfiak miatt. 
Ez azonban annyira lényegtelen körülmény volt" 
hogy) semmi szín alatt sem szolgálhatott okul Faze
kas megölésére. 

Mindezelmek az adatoknak és az áldozat egyéb 
személyi viszonyainak a, megállapítása azt a látsza
tott eredményeZ!te, hogy az áldozatot valaki erős fel
indulásban ölte meg. Ennek azonban ellentmondott 
az a körülmény, hogy a helyszínelés alkalmával a 
helyszínre és onnan elvezető lábnyomokat talál
tunk, melyek valószínüsíthetőleg a tettestől ered
nek. Ezért a lehetős,égek mérlegelése végett ismét a 
helyszínre mentünk. A helyszínre való érkezésünk 
után a község lakosságának jórésze - kiket a nagy
port felvert eset izgalomban tartott - szintén fi 

helyszínre csődült. Ezeket az egyéneket a közvetlen 
helyszíntől ,távol tartottuk ugyan, de a helyszín kö
zeléből nem távolítottuk el egyrészt, mert a helyszín 
megsemmisítésétől már nem kellett tartanunk, más
részt azért, mert arra számítottunk, hogy az egybe-

Első segély. (Wissky cső felv.) 

gyűltektől esetleg értékes adatokat tudhatunk meg. 
E célból a tömeg közé vegyültünk és barátságos 
beszéd formájában igyekeztünk adatokat gyüjteni. 
Lényegeset azonban nem hallottunk. E besZ!élgetés 
alkalmával a tömeg közül egy asszony, kit akkor 
még nem ismertünk s kiről később megtudtuk, hogy 
Vértes Imréné akasztói lakos, szülésznő, elénk állt 
és fontoskodva aziránt érdeklődött, hogya hulla 
milyen helyzetben feküdt és volt-e k el'>ékp árja. A 
szülésznő az érdeklődésére kapott felvilágosításra 
kijelentette: "Most már tudom, ki a tettes!" Többet 
azon ban egyenlőre nem volt hajlandó mondani. 

A helyszín újbóli megtekintése és a lehetőségek 
mérlegelése során, az áldozat személyi viszonyaival 
össze nem egyeztethető ama feltevésre jutottunk, 
hogy - ha a helyszínre vezető és onnan elvezető 
lábnyomok előidézőjének köze van a cselekményhez 
- Fazekast mégis csak előre megfontolt szándékkal 
ölték meg. Ebben a feltevésünkben megerősített a 
szil lésznő nyílt kijelentése is. 

A helyszínTől a községház'ára mentünk és oda 
a szülésznőn kívül beidéztük mindazokat az egyé
neket, kik a cselekmény elkövetése körüli időben az 
akasztó-csengődi úton tartózkodtak, mert azt re
méltük, ha a tettes nem is ezek közül kenil ki, de 
tanut esetleg találunk közöttük. 

A beidézettek közül elsősorban is a szülésznőt 
kérdeztük ki. A szülésznő előadta, hogy nézete SZtl

rint Fazekast tévedésből az ő különváltan élő) férje, 
V értes Imre verte agyon. Ezt azzal magyarázta, 
hogy férje őt megfenyegette, hogy elteszi láb alól. 
"A gyilkosság napján" - mondta a szülésznő - "én 
is voltam Csengődön kerékpáron és csak rövid idő
vel a gyilkosság elkövetése előtt értem onnan vissza. 
Férjem, ki erről tudomást szerzett, énrám lesett és 
engem akart megölni. A sötétben azonban helyettem 
a:I'J ugyancsak kerékpáron haladó Fazekast ütötte le 
és verte agyon." 

A szülésznő elgondolása kissé valószínütlennek 
tűnt fel, mert ha a férje a sötétben tévedésből le is 
ütötte volna Fazekast, az első-második ütés után 
már meggyőződhetett volna arról, hogy nem asz
szonyt, hanem férfit ütött le, mely esetben nem 
mért volna még további 16 baltacsapást rá. Azt sem 
lehetett feltételezni, hogy az esetleg tévedésből le
ütött Fazekast arert verte agyon, hogy az őt, ha fel
ismerte, el ne árulha!Ssa, mert a tettes Fazekasnak 
nemcsak a fejét vagdalta szét, hanem három he
lyen térden alul, a lábaszárába is belevágott, amire 
pedig, hacsak a halálát akarta, semmi szükség nem 
volt. 

Vértest mindezek ellenére egy járőr , felkereste, 
őrizetbe vette és a községházára kísérte. Vértes a 
felesége által beállított gyanú alól tisztázta magát 
s így szabadon engedtük. Vértesné - miután meg
tudta, hogy férjét szabadon engedtük - ismét elő
állt és hangoztatta, hogy most már férje ellen per
döntő bizonyítékokkal is tud szolgálni. Hosszas fag
gatásra azután előhozakodott perdöntő bizonyítékai
val, amely abból állt, hogy a gyilkosság utáni egyik 
éjjelen megálmodta a tényt. Almában amint 
mondta - egy kacsát tisztított. A tolltól megtisztí
tott kacsa hasát felvágta és abból legnagyobb meg
lepetésére Fazekas János lépett ki. Fazekas - mi
után elmondta, hogy őt a férje ölte meg - letérdelt 
és térdenállva könyörgött, hogy más ártatlan em-
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berekeJt az ő halála miatt ne en
gedjen meghurc01ni. E "perdöntő 
bizonyítékok" elhangzása után biz.
(tosra ve'ttük, hogy V értesné haj-
lamos a képzellődéLS1re. Éppen C!Zért 
lállításai t (múlst máT lfemrtal'tással 
fogadtuk és i,gyeke~,tü.nk lelő~lClté,
ről adatOlkat be,sz.erezni. Ekkor ki
derült, hogy Vért8lsné :nagy lallko
holista. KépeLS na.pon,ta 1 liter pá
linkát .is ·elfogyas~ta,n;i s ilY/enJwr 
,álLandóan r,ág'alma.z, valaJüt. Kil
lönösen a től,e eJváltan éJő férjét 
szokta a községi jegyz.ő előtt 10-
prusokkal és más büncselokmények 
eilköv'eté!Séve,l ala,p'ta.lanul l11J8Igvú-
dolni. : . 

Ezekután nem ma"mdt ~ás 
hátra, mint .a tettest az,ok között 
keresni,akik ehben az időben az 
úton jártaJk. Ezért m:egikezdtük a 
közsógtházára b8lidétz,eitt ·töhbi 
egyffil lciké~dezését is. A kikérde
z.ésseJ azonban alig haladtunk va
}amivel előbbire, mert isenjki sem 
látott és halló:tt s:ammit. 

Mivel láttuk, hogy :kikérdezé
sekkel képtelenek Leszünk ere d- II 

ményt elérni,. -mindazokat, akik a 
gyi&Qss;ág idejében a~ lÚ!tolJl :tar
tów-:odtaJk, az akasztó-csengődi 
útra. kílsértük és otlt ,tiszrbáztak, 

.. .... ' 
hogy ki kivel, hol és mikor talál- Igy nem szabad fürdőszoJgálatot teljesíteni! 
kowtt vagy kit mikor és hol 

(vitéz Balázs-BiJri Gyula ale. felv.) 

került el. Ezt .azért tartottak szükségesnek, mert 
így tudtuk csak tisztázni, hogy a cselekmény elkö
vetési idejéhen ki tartózkodott legközelebb a hely
színhez. E1sősorban is azt tisztáz tuk, hogy a sértett 
kiket került el kerékpárján és kikkel és hol talál
kozott szembe hazafelé menet. Ez a következő képet 
mutatta: A sértett 16 óra 45 perc körüli időben Szép 
József juhásszal találkozott a helyszíntől körülbelül 
1.5 km-re. Szép mellett elhaladt és a helyszíntől 
körülbelül 900 méterre utólérte és elkerülte Nemes 
József és Nemes János akasztói lakosokat, kik Csen
gődrő~ Akasz:tó felé haladva, hazafelé tartottak. Mi
után a sértett a két Nemest elkerülte, a helyszíntől 

.. körülbelül 300 méterre ,szembe jött vele Kévés Béni, 
Csere Lajof'i és Uri Julianna. A sértett ezeket is el
kerülte és tovább hajtott Akasztó irányába. 

Most már fontüs volt annak a megállapítása, 
hogy Kévés és tál'sai még mielőtt a s·ffi'tettel talál
koztak, kiket hol láttak és kiket hol kerültek el az 
úton. Kévés és társai elmondták, hogy először egy 
kocsival találkoztak, melyen 5-6 ember ült. Azután 
pedig egymásután haladó· két koosival találkoztak. 
E két kocsi répával volt megrakva és mellettük há
rom ember gyalogolt. Az egy k00sin ülő 6 ember
rel ' a sértettel való találkozási helyüktől körülbelül 
200 métene, a ,répát szállító kocsik mellett haladó 
három emberrel pedig körülbelül 100 méterre talál
koztak. Mást az úton vagy annak közelében, a ködös 
esti szürkületben, nem láttak. 

Kévés és társai előadásából arra következtet
tünk, hogya sértett a körülbelül 100 méterre előtte 
haladó répával megrakott kocsikat kerékpárján a 
helyszínig fenétlenüL utólérte, sőt azokat rendes kö-

rülmények között a helyszínig el is kellett kerülnie. 
Így minden gyanúnk a répát szállító három emherre 
irányult. Bári indító oküt náluk egyenlőre nem tud
tunk feltételezni. 

Ezekről az emberekről Kévésékelőadásáig sem
mit sem hallottunk és Kévésélmek is csak az úton 
való közlekedés lejátszatása alkalmával jutott eszébe 
a két répával megrakott kocsi. 

Az egy kocsin ülő hat ember szintén emléke
zett most már arra, hogy Kévésékkel a megne
vezett helyen találkozott, sőt most már arra il:; 
emlékeztek, bogy mielőtt Kévésékkel találkoz-
tak, két répával megrakott kocsit, melyek 
ugyancsak Akasztó felé haladtak, elkerültek. 
Most minden igyekezetünk a répát ,szállító kocsik 
felkutatására irányult. Csabafi alhadnagy, szakasz
parancsnok intézkedésére a répáskocsik érkezési és 
hala"dási irányába eső községekbe járőrök mentek 
és puhatoltak a répát szállító kocsik után. Ez az 
intézkedés eredménnyel járt, mert egy járőr rövid 
idő alatt megállapította, hogya répát szállító ko
csik tutajdonosai madocsai lakosok, kik a répát 
C/S'engődi lakosoktól vásárolták és szállitották. EZek 
elmondták a járőrnek, hogy az egyik madocsai ko
csist Biró Istvánnak hívják. Bányai Imre tiszthe
lyettes, örsparancsnok Biróért és társaiért egy jár
őrt Madocsára nyomban útbaindított azzal a meg
hagyással, hogy a gyanusítottakat vegye őrizetbe, 
tartson náluk - véres balták, ruhák és egyéb tár
gyak előkerítése végett - alapüs házkutatást. Az 
előtalált gyanús tárgyakat vegye szintén őrizetbe és 
Biróékkal együtt hozza Akasztóra. 
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A járőr Madocsán Biró Istvántól megtudta, 
hogy társai SeM Sándor és Boros János madocsai 
lakosok voltak. N evezetteknél a járőr házkutatást 
tartott, de vérrel szennyezett tárgyakat nem talált. 
Ezután őket abban a ruháikban, amelyeket a r€pa
szállítás idején viseltek, Akas~tóra kísérte s a há
zuknál talált 2 drb baltát is magával hozta. A gya
nusítottakkal hozott balták egyikének 7.5 cm hosszú 
és rendkívül élesre kovácsolt éle volt. Ez pontosan 
megfelelt annak a baltának, 'amellyel - a helyszín 
adataiból nyert következtetés alapján - a sértett 
fejét szétvagdalták. 

A gyanusítottak tagadták, ihogy náluk a répa
szállítás alkalmával balta lett volna. 

Az eddigi megállapítások, a gyanusítottak taga
dása ellenére megerősítettek abban a feltevésben, 
hogy jó nyomon vagyunk. Ezért a gyanusítottak ru
háit is alaposan átnéztük és vérnyomok után kutat
tunk. A ruihák alapos átvizsgálása során BiroÓ István 
kabátja zsebén és jobb ujjának bélésén vér-gyanús 
foltokat találtunk. Ugyanakkor észleltük azt is, hogy 
a rongyos kabát jobb ujja ki volt vasalva. A vasalás 
éle a kabát ujjának kifordíiása után az ujjabélésen 
jól kivehető volt. 

Boros és SeM ruháj'án vérgyall'ús foltokat nem 
t.aláltunk. 

mró kabátját és az áLdozat egy véres ruhadarab
ját futárral Budapesire küldtük abból a céloMl, hogy 
az Országos Bírósági Vegyészeti Intézetben megálla
pí1fuassák a vér azonosságát. A vegyészeti intézet ,
a nyomozó osztályparancsnokság közbenjárására -
a ruhákat megvci.zsgália és megállapította, hogy Biró 
kabátja az ujján és a zsebében véres volt, de a vért 
kimosták s a visszamaradó vérsejteket tüzes vassal 
való vasalással megsemmisítették. Igy a vérnek az 
áldozat vérével való azonosságáJt nem lehetett kimu
tatni. Végeredményben tehát a sok és alapos gyanú
körülményen kívül semmi olyan tárgyi bizonyíté
kunk vagy tanúvallomásunk nem volt, amelyekkel 
a ,gyanusította.k tettességét - tagadásukkal sz,emben 
- perrendszerűen bizonyíthattuk volna, bár mi már 
tisztán láttuk a gyanusÍ!tottak bűnösségét. Ezért én 
Osabafi András alhadnagy szakaszparancsnokkal és 
Bányai Imre tiszthelyettes örsparancsnokkal a gya
nusítottak kikérdezés ét foly,tattam, k€t járőr ped,ig 
Akasztó és Csengőd községben újabb gyanúkörülmé
nyek után nyomozott. 

A gyanusítottak beismerték, hogy Akasztó felé 
haladtukban, a helyszín közelében találkor,ltak két 
fiúval és egy leánnyal (Kévéssel és társaival), de 
tagadták azt, hogy őket azután kerékpáron bárki is 
elérte, vagy elkerülte volna. 

Kikérdezés közben a gyanusítottak előadásából 
k,iérzett, hogy összebeszéltek. Ezért - abból a felte
vésből kiindulva, hogya gyanusítottak a cselekmény 
elkövetési ldej,e alatt kocsijaikkal biztosan megáll
tak az úton - azt mondtam nekik, hogy kiál' tagadni, 
mert az utánuk jövők hallották, amidőn kocsijaikkal 
a helyszín közelében megálltak. Erre a gyanusírtot
tak mindegyike külön-külön, minden h3Jbozás nélkül 
kijelentette, hogy a helyszín közelében kocsijaikkal 
tényleg megálltak mégpedig azért, mert a sötétség 
beálltáh,l kocsilámpáikat gyujtotrták meg s mintegy 
3-4 pércig időztek a lámpák meggyujtJásával. 

A gyanusítottaknak ez az előadása a kétkedés 
leghalványabb árnyékát is eloszlatta, mert ebben az 

esetben a sérrtett kétségtelenül utólérte őket s így 
megöléséről a gyanusítottaknak feltétlenül tudniok 
kell. 

Az eddig felhalmozott gyanúkörülményeket a 
gyanusítottak elé tártuk, kik most már sokkal bi
zonytalanabbul védekeztek, mint addig s tagadásuk 
- először is Biró Istváné - telj,esen megtört, ami
dőn ct nyomozásra Osengődre küldött járőr bevonult 
és jelentette, hogy Biró IstV'án kocsiján a répaszállí
tás alkalmával balta volt. 

Biró és társai ezekután beismerték, hogy Faze
kast ők verték agyon. 

Mivel tudtuk, hogy a gyanusítottak bűnössége 
mellett sz6ló 100%-os perrendszerű bizonyítékunk 
nincs, számoltunk azzal, hogy azok beismer,ésüket 
a bíróságnál visszavonják. Ezért a gyanusítottak 
heismerő vallomásáról a községi elöljárósággal rész
letes jegyzőkönyvet vétettünk fel s 'a tényvázlathoz, 
a "Gyanusítottak" címszó alatt ezeket a jegyző
Mny,veket csatoltuk. 

A gyanusítottak jegyzőkönyvbe foglalt vallo
mása, a tanúk előadása és a helyszínelés adatai 
alapján a tényálladékot a következőképpen állapí
tottuk meg: 

1936 január 7-én Biró és társai összebeszéltek, 
hogy ,tengeriszárat lopnak s azt a Duna-Tisza között 
eladják, vagy répáért elcserélik. Elhatározásuk 
után, még aznap éjjel, Boros Ferencnek - Boros 
János gyanusított névrokonának - tengeriföldjén 
Biró kétlovas és Seb ő egylovas kocsiját megrakták 
lopott szárral és azzal elindultak Osengődre, hová. 
11-12 óra közötti időben érkeztek meg. Osengődön 
a tengeriszárért répát kaptak. A tengeriszár lera
kása és a répa felrakása közben, 14-15 óra közötti 
időben, körülbelül 3 liter bort fogyasztottak. A bor
tól kissé ittas állapotban, 15 óra körüli időben, ré
pával megrakott kocsijaikkal ,elindultak Akasztó 
irányába, hazafelé. Amint a községből kiértek, Biró 
észrevette, hogy a baltát, amit biztonság okából ho
zott magával, ott hagyta, Uihol répával megrakodtak. 
Ezt közölte társMval. A kucsikkal megálltak és ,egy 
13 éves kisfiú t visszaküldtek a baltáért. A kisfiú a 
baltát el is hozta. Biró a baltát If eldobta a répa te
tejére és elindultak Akasztó felé. útközben egy pár 
emberrel találkoztak és egy párat elkerültek. Ami
dőn Akasztó közelébe érrtek, kocsijaik a keskeny 
kövesút közepén, ők pedig a kocsiktól jobbra és 
balra a gyalogúton ihaladtak. Ekkor jött az áldozat, 
ki rájuk csengetett, hogy térjenek ki. Biró István 
a csengetésre visszruforduH és azt felelte: b .... az 
anyádat, csak csengess, mi ugy'an ki nem térünk." 
Erre az áldozat, ki Biróékat nem tudta kikerülni, 
kerékpárjáról leszállt és "b ... m az anyátok paraszt 
l .... t, nem tudjátok, 'hegy a kerékpárosnUik fél 
nyom szélességet kell hagyni~" E szavakkal Biró
ékra ,támadt. Ezekután szó szót követett, miközben 
Boros odaszólt Birónak: "vedd le a kocsiról a baltát 
és akassz oda neki", Biró erre a baltát lekapta a 
kocsiról és azzal Fazekasnak védekez.ésül a feje fölé 
emelt kezére, aztán pedig a j'ejére sujtott, mire 
l!'azekas összeesett. Az,tán az áldozat fejére még 6-7 
baltacsapást mért. Ekkor Boros azzal a megjegy
zéssel: 

"Na, adjak neki én is egy párat!" lci.vette Biró 
kezéből a baltát és tovább vagdosta az ,áldozat fejét 
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és lábát. Sehö, ki eközben a lovakat megállította, 
biztatta Birót és Borost, hogy "csak üssétek a pisz
kot!" Boros, miután látta, hogy az áldozat már nem 
él, abbaJhagyta az ütlegelést és kezét Biróval együtt, 
a helyszínen levő száraz homokkal alaposan meg
dörzsölte s így a vértől nagyjából megtisztította. 
Azután a baltát ismét a kocsira dobta, s hogy II 

helysz.ínről minél gyorsabban eltűnjenek, kocsira ül
tek ,és ügetésben hajtottak 'haza,f.elé. A helyszínről 
alig távolodtak el 300 méterre, szem:betalálkoztak 
Hajós László földbirtokossal, aM hintóján Akasztó
ról Osengőd felé hahvdt. Tudták, hogy Hajós az áldo
zatot megtaláJlja és arról a csendörörsön jelentést 
tesz. Ezért lovaikat még erősebb ügetés re ösztökélve, 
igykez-iek Akasztót elhagyni. Akasztó elhagyása 
ubán az útmenti árok vizében meg.mosakodtak s 
1110st már nyugodtabban haladtak hazrufelé, miköz
ben Soltra értek. Itt a vendéglőbc betértek és egész 
éjjel pálinkáz,tak és énekeltek. Birónak azonban nem 
volt kedve, ami a pincérlánynak fel is tünt. Borost 
meg is kérdezte, hogy Biró miért szomorkodik, mire 
Boros azt felelte, azért, mert tü dŐob aj os. Másnap 
19-én) a hajnali órákban útrakeltek és hazamentek. 

Útközben megállapodtak abban, hogy ha esetleg 
gyanúba kerülnének, mit mondjanak, és elhatároz
f:ák, bármi történjék is, a bűncselc~mény elkövetésM 
tagadják. 

Biró hazaérkezésük után a kabátját kimosta és 
tüzes vasalóval átvasalta, amint mondta azért, mert 
ft fogházban - hol előzőleg lopás miatt 3 havi bün
tetését töl,tötte - társaitól hallotta, hogy a vért csak 
tiizm; vasalóva.l lehet a ruhában megsemmisíteni. 
A baltát a nyeléről levette és a tűzbe tette, a nyelét 
pedig tüzes kemencében pörkölte meg, hogy az eset
leJ,!; rájuk tapadt vért megsemmisítse. 

A gyanusí,tottak. amint előrelátható volt, a bíró
ságnál tényleg visszavonták beismerő vallomásukat 
s azt állították, hogyajegyzőkönyvekben leírt val 
lomasukat a csendőrök erőszakkal csikarták ki be
lőlük. A 'bíróság azonban á , védekezést nem fogadta 
el, SoMt felmentette. Birót és Borost pedig ~6 évi 
börtönre ítélte. Ezt a büntetést a kuria, hová az ügy 
gyanusítottak felebbezése folytán került, a gyanusi
iottak tagadása ellenére, jogerősen 8- 8 évi fegy
házra emelte fel. 

"" 
A ' leírt eset példája a szakértelemmel, tervszo· 

rűen végrehajtott nyomozásnak. Különösen emlí-

tésre méltó az a talpraesett ötlet, hc;>gy az összes 
tanúkat kivitték az országútra - tehát a helyszínre, 
ott rekonstruálták a bűncselekmény idejében leját
szódott forgalmat, ,-- hogy ezáHal emléke~etüket ser
kentsék. A tanúknak a helyszínen való kikérdezése 
kiváló emlékezés serkerntő elszköz. Ha viss~aihCllyezz.ük 
a tanút ugyanabba a környezetbe (tér és időbeli ke
retbe), amelyben eredeti észrevételeit tette, jobb 
eredményt várhatunk, mert az azonos környezetben 
az emlékképek könnyebben merülnek fel az altudat
ból, emlékezetből. E nélküt a gyakorlatias fogás nél
kül valószínűleg nem jutott volna a nyomozás 
eredményhez. 

Csendőr~ 
'városrész van kialakulóban a budapest'i c::; endőrl,ak
tanya környékén: tisztek, altiszt ek alaktanyához 
közel igyekeznek lakást szerezni, itt vannak büsz";e
ségeinkről, hős vértanuinkról elnevezett utcák is és 
a Ferry Oszkár-, Menkina János- és Borhy Sándor
utcák találkozásánál márványemléki hirdeti a csend
őr-kötelességteljesít:és époszát. 

A Közmunkatanács most újabb csendőrvonatko
zású utcanevekkel ajándékozott meg minket: aM en
kina János-utca keresztutcája Csendőr-utca lett és 
ez a Csendőrr- térre vezet. Egy másik utca is torrkoUik 
a mi terünkre: a Szurony-utca. N em Járőr-utca va,gy 
egyéb ránkutaló elnevezés ötlik a sétáló ember sze
mébe, hanmn: Szurony-utca. Lesznek, akik azt mond
ják' majd: nagyorn találó ez a csendőr elnevezés-cso
portosítás. Persze.. . a szurony, a rettegett csend'őr
szurony . . . Lesznek ilyenek. Sokan, akik nem isme
rik a magyar csendőr munkáját, akiknek nincs fo
galmuk arról, hogy szerte az országban a faluk és 
tanyák rendjén és biztonságán mi őrködünk, ferde 
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megvilágításban látják a csendőrszurony jelentősé
gét. Bukott képviselők, nagyszájú akarnokok, köröm
szak adtáig tagadó bűnösök, akik maguldban nem 
tudják a hibát megtalálni és -bűnbakot keresnek, 
egyre a csendőrszuronyra hivatkoznak. Nemrég 
egyik pesti aszfaltújságban "Koldusgyilkos rendőr" 
címmel jelent meg hangzatos cikk, amire annakide
jén ki is tértünk. Ugyanilyen emberek ködös képze
letében fogamzott a csendőrszurony rémmeséje is. 

Vannak? akik rettegnek a csendőrszurony tól, de 
azok mondhatnak és beszélhetnek bármit, mert egye
nes ember részére a mi fegyverünld a Biztonságot, a 
Törvényt és a Rendet jelenti, és ha valahol felfordu
lás lesz úrrá, a csendőrszurony és a kOJkastollas kalap 
megjelenése minden igaz magyart csak megnyug
vással tölt el. A magyar csendőr a mi népiink évez
redes törzsének büszke hajtása; fajtájával szemben 
nem az önkény, hanem a kötelesség szabályai szerint 
jár el, ha kell. A könnyelműen ítélkezőld elfelejtik, 
hogya csendőr fegyverhasználatát szigorú szabályok 
írják elő és ha valaki - bármely irányban - túl
lépi a törvényszabta keretet, még szigorúbban meg
büntetik, mint mást. N e felejtsék el ezek a kávéházi 
asztal mellett csendőrszurony t emelegetők, hogy soJJ. 
szor nagyon nehléz helyzetben, késedelem nélkül kell 
döntenie a csendőrnek és nagyon szeretnénk látni, 
hogy ezek a hivatlan bírálók hogyan viselkednének 
ilyen körülmények között . 

Reméljük, hogy ebben a csöndes, épiilő kis 
csendőrnegyedben, melynek utcaneveiért igen hálá
sak vagyunk a Közmunkatanácsnak, - hiszen ezek
ben az elnevezésekben a csendőrség megbecsülését 
látjuk lés köszönjük, - a Szurony-utca látása csak 
ezeket a gOiYU1olatokat váltják ki azokból, akiknek 
véleményét tiszteljük. vitéz Poltáry alezredes. -

A m. kir. csendőrség' csapattiszti állomá,nlyának 
kiegészítése eeIjáJból a belügyminiszter ÚJr 66.286.
eIn. VI. c. 1935, szám alatt 'Pályáz.atot hirdet. A pá
lyáJzati feltétel,ek azonosak a mult év júllus 20-án 
kiadott 14. s!zámú Cs,endőrségi Közlö'llybe'll k'özzéte,tt 
M.120.---<eln. VI. c. 1937. számú rendeletben megiha
tározottakkal, ldvéve az életkort, mert ezúttal csak 
az pályázhat, aki a pályálz,at illlapján még nem töl
tötte be a 25. életévét. A pályázati határidő> : 19i38 
augusztus 20. 

Újrendszerü bútorhitel ! 
Lakását berendezheti bútorra l, szőnyeggel minden csen dőr 

EL6LEG NéLKÜL 

harminc egvenlö havi részletre, 
vagyis mi nden P 100.- utá n 3.33 pengő havi részletre. 
Egy éven belüli tprlesztésnél a kamatokat visszatérít jük. 

KARDOS TESTVIlREK 
Budapellt, VII., W elllelé n yl-u. 18. Kazinczy-u. mellett. 

Beu talások Balaton füredr e. A belügyminiszter úr a folyó 
évi IV. gyógyidőszakra a balatonfüredi csendőrségi gyógy
házba a következőket utalta be : A tényleges csendőrtiszti állo
mányból: Sas ady Artur ,alezredes, !felesége és ,Edit leánya, 
dr. Levente Nándorné alezredes hadbíró felesége és Miklós fia, 
dr. Gergely Sándorné alezredes felesége, Margit és Ilona 
leányai, Láday István őrnagy, felesége, Mária Magdolna leánya 
és István fia, dr. Fodor Ignác főhadnagy hadbíró, Sárdy 
Gyula őrnagy és felesége, dr. ~értes Lajosné g. százados fele
sége, Zirczy Józse! alezredes, felcség.e és Enikó leánya. Az el
látást élvező csendőrtisztek, tiszti özvegyek és árvák közül: 
Goreczky Vilmos ny. tábornok, özv. Krausz Antalné ny. ezre
de'S özve-gYe, Bo-ttlka End.réné ny. alezredes felesége, Désfalvi 
János ny. százados és felesége, Abafalvy Sándor ny. alezredes 
és felesége, Stenszky Lajos ny. ezredes és felesége, Váry Bélá
né ny. őrnagy felHSége és Murakeözy Béla mostohafia, Wráblik 
Mátyás ny. tábornok és, felesége, Rosdy Győzőné ny. alezredes 
felesége, GyŐZŐ és Tamás fiai, Gidóf,alvy 'Elemér ny. ezredes 
fp,lesége, GyőzŐ és, Tamás fiai, Gidófalvy Elemén ny. ezredes 
és felesége, özv. Bányay Albertné ezredes özvegye, Ö'l:v. Kovács 
Károlyné ezredes özve-gye- és Klára leánya, Csürös Gyula ny. 
őrnagy és Edit le-ánya, özv. Szentmihályi Lajosné őrnagy öz
vegye é:s Madarász Henrik ny. alezredes. A m. kir. honvédség 
ellátást élvező tisztjei, tiszti özvegyei és árvái közül: Ditrói 
Puskás Lajos ny. ezredes, Gabriella leánya ésZoárd fia, dr. 
Simonyi Áorpád ny. vezértörzsorvos és felesége, Kató Imre ny. 
{<. őrnagy, dl'. Vén István ny. ezredes hadbíró, Hunfalvy 
Andor ny. ezredes hadbíró, dl'. Papp Vilmós ny. 1. oszt. fő
törz'sorvos, felesége és Vilmos fia, Füspök Lenke néh. tábornok 
le-ánya, Jacobi Ágost ny. ezredes, özv. Biev'8l Ferencné ny. 
őrnagy özvegye és Agnes leánya, Somfay Joosefné ny. ezredes 
felesége. A tényleges csendőr legénységi állományból: Szilasi 
Sándorné szv .. üszthelyettes felesége és Róza leánya, Batár 
Antal alhadnagy és felesége, Csip án Ferencné alhadnagy fele
sége, Klára leánya és János fia, Kanizsai György szv. tiszt
helyettes, Csordás András alhadnagy és felesége, Simon 
György szv. tiszthelyettes és felesége, Naszvadi. .Jó'l:sei törzs
őrmester. Az ellátást élvező csendőr legénységi állományú 
egyének, özvegyek és árvák közül: özv. Argiusz Valérné tiszt
helyettes özvegye, Ö'l:v. Kupecz Mártonné tiszthelyettes öz
vegye, özv. Szigeti Györgyné tiszthelyettes özvegye és Elemér 
fia, HaitI Károly néhai tiszthelyeiUe,s fia, Voloncs György és 
Hoó Fe-renc ny. tiszthe,lyettesek, Spitzer Adolf ny. tiszthelyet
tes, fe-Ie-sége és Eszter leánya, Kallós Imre ny. tiszthelyettes, 
ürge András ny. tÍ'SJZthelyettes, Barna Ferencné ny. alhad
nagy felesége, Ibolya és Piroska leányai. A magyar királyi 
l'endőrség állományából: Kalmár Béla rendőrfőkapitányhe
]yettes. 

Beutalások Hévízre. A belügyminiszter úr a folyó évi IV. 
gyógyidőszakra a következőket utalta be: vitéz Falta 
László altábornagy és neje', vitéz Doúry László tábornok és 
felesége, vitéz Bátky József alezredes, dr. Endrődy 
Barnabásné őrnagy felesége, Homoki László főhadnagy, 
dr. Demény Béla és dl'. vitéz Gyüre László száza
dos hadbírók, vitéz Halmy J ózsef alezredes, felesége és JÓ'l:sef 
fia, Czeczei Mátéct'fy Istvánné százados felesége, dr. Domoszlay 
Gyula alezredes és felesége. Az ellátást élvező csendőrtisztek, 
ti.szti özvegyek és árvák köziU: Kricslalusi Kricsfalussy Jenő 
ny. ezredes és felesége, özv. Holek Lászlóné őrnagy özvegye, 
N emessányi Lajos ny. ezredes, Barényi Ferenc ny. e'l:redes és 
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íRÓGÉP 
új él újJáépített kordozható és nagy irodai írógépek 

HUNGARIAés 
RHEINMETALL 

hordozható írógépek tökéletes kivitelben , messzemenő jótállással 

FORBATH és RllvllsZ 
Budapesi, V., B6Iv6n,.u. 26. - Tel.: 1.102.1. 
A. m. kir. csendőrség tagjainak árengedmény és kedvező fízetésiteltételek 
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felesége, Lőrincz Ignác ny. alezredes és felesége, Csiba István 
ny. ezredes, Rutkay Arnold ny. ezredes és felesége, Márialaky 
Imréné ezredes özvegye, Buday Andot· ny. ezredes és felesége, 
dr. Konkoly Iván ny. százados és felesége. A tényleges 
csendőrlegénységi állományból: Böjthe Albert alhadnagy ós 
felesége, Holló Lajos alhadnagy, feles ége és Julianna leánya, 
Samu János tiszthelyettes és feles ége, Kovács )j'erene ll. tiszt
helyettes és f elesége, Körhegyi Ferellc törzsőrmester v., Tárnok 
Józscf sz. tiszthelyettes és felesége, Bognár Józsefné törzsőr
mester v. felesége, Cs. Simon Jánosné törzsőrmester felesége, 
Varga Pál alhadnagy, Szőcs József II. tiszthelyettes és fele
sége, Kovács Kálmán timthelyettes, László István tiszthelyet
tes és felesége, Aczél György tiszthelyettes és felesége, Ferenc 
Sándor tiszthelycttes, 'l'ihanyi József tiszthelyettes és felesége, 
Telep Fcrenc tiszthelyettes és felesége, Makai Imre tiszthe
lyettee és felesége, Kertész Miklós Ill. őrmester, vitéz Mándy 
Zsigmond tiszthelyettes. Az ellátást élvező csendőr legénységi 
állományú egyének, özvegyeT. és árváT. közül: Jánoska József
né, ny. törzsőrmester felesége, özv. Krausz Győzőné tiszthe
lyettes özvegye, Hertelendy Lajos ny. timthelyettes és fele
sÉ'ge, Domokos Mihály ny. tiszthelyettes, Kiss András ny. 
csendőr, özv. Fehér Miklósné tiszthelyettes özvegye, Baranyi 
János ny. alhadnagy és felesége, Varga István I. ny. alhad
nagy és felesége, végül dr. Dávid Mihály miniszteri tanácsos. 

Beutalások Galyatetöre. Belügyminiszter úr a folyó évi 
III. gyógyidőszakra a galyatetői Turista-szálIóba beutalta 
vitéz Temesváry Endre alezredest, feleségét és Márton fiát, 
Lemhényi Gábor Péterné alezredes feleségét és Judit leányát, 
Halmágyi Tiborné százados feleségét és Tibor fiát, Szerencsy 
Árpád őrrlagyot és feleségét. 

Beutalások Dobogókőre. Belügyminiszter úr a folyó évi 
Ill. gyógyidőszakra a dobogókői rendől'tiszti üdülőbe beutalta 
vitéz Dobó Sándor g. századost, felesl'-gét, Zsuzsanna leányát 
és Sándor fiát. 

Beutalások a Csevice forrási iidii l őbe. Belügyminiszter úr 
a folyó évi Ill. gyógyidőszakra a Csevice forrásnál levő Osz
tafin-penzióba beutalta Végh Lajos tiszthelyettest és feleségét. 

Sporteredmények. Vitéz Kiss László szds., a kis
kunhalasi 1. lovas tanalosztály parancsnoka a Kis
kunhalason megtartott helyőrségi sportversenyen a 
hadi puskával való céllövészetben 371 eredmény
számmal első helyezést ért el 24 induló közül. Cél
lövőpisztoly versenyben 6 induló közül 431 ered
ményszámmal ugyancsak első helyezést ért el a kis
lmnhalasi helyőrségben. Eredményeivel az országos 
lőversenyen való indulásra nyert jogosultságot. 

Tatatóvároson a helyőrségi sportversenyen f.\ 

tatai gy. tanaloszUdy is részt vett. 
A tanalosztály által elért kimagaslóbb eredmé· 

nyek a következők: Altiszti. lőversenyben 19 részt
vevő közül Kendi Péter törzsőrmester 8. helyezést 
ért el. Gyalogsági összetett versenyben a tanalosz
tály csapata a helyőrségtől induló 5 csapat közül 2. 
helyezést nyert. A zlj . és a gy. tanalosztály között 
rendezett 4X100 m-es és a 10X400 rit-es staféta futás
ban a tanalosztály csapatai az I. díjat nyerték. Első 
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díjat nyertek továbbá a tanalosztály ötös csapatai 
a kézigránátdobásban, a 8000 m-es futásban, a súly
dobás ban és a 'távolugrásban. 

A ta,na1osz.tály csap'atai tohát 6 első és 1 máso
dik díjat nyertek. Örülünk neki. 

Tévedésből - valaki a kiskun'halasi lovas tan
osztálynál vezényelve voltak köziil elvitte dr. Boda 
József főihadna,gy büntetőtörvény könyvét. Kéri a7-t 
visszaküldeni. 

A escndőrségi jutalmazási alap javára felajánlott jutaIé· 
kok. A budapesti r. keriilet állományából: Székely Ferenc 
tiszthelyettes és Hajnal Mihály őrmester egyenként 4.96 P, 
Buda Antal törzsőrmester 9.94 P, Gerencsér Imre törzsór-
1I1ester 1.44 P, Kovács Ferenc őrmester és Szilárd Imre 
csendőr együtt 11.94 P, Sirok József törzsőrmester és Börcsök 
Péter csendőr együtt 19.90 P, Boros István törzsőrmester és 
Korponai István csendőr együtt 1.66 P, Papp Lajos tiszthe
lyettes és Boros Laios csendőr együtt 7.38 P, Bártfai Lajos 
törzsőrmester és Sándor János csendőr együtt 4.96 P, Shok J óZRef 
törzsőrmester 0.40 P, András Sándor őrmester és Huszár Dé
nes csendől' együtt 11.88 P, Szalagyi András őrmester és Kiss 
Menyhért csendőr együtt 2.20 P, Farkas Géza és Bácskai Jó
zsef csendőrök együtt 2.64 P, Szabó István és Pintér Pál 
őrmesterek együtt 5.- P, Mészáros István törzsőrmester és 
Dudás József próbacsendőr együtt 5.- P, Biró Balázs őr
mester és Csomós János csendőr együtt 5.- P, Darányi Já
nos törzsőrmester és Csák Béla csendőr 3.72 P, II baglyasaljai 
örs legény·sége együtt 2.72 p, a székesfehérvári II. keriilet 
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áll ományából : Molná,r Ferenc törzsőrmester és SipQS Imre 
clSendőr fejenként 2.10 P, Mülnár Ferenc törzsőrmester és 
Kovács László őrmester fejenként -.150 P. Szeikeres LajQs 
őrmester és vitéz Osep['eg'ei István csendőr fejenként - .56 P, 
vitéz Vajay István tiszthelyettes és Szabados Jó~ef csendőr 
együtt 2.50 P, Szabó István I . tiszthelyettes és Vörös Ferenc 
cscndőr együtt 5.- P, HQrváth Lajos III. őrmester · és Bö
l'öczki Géza csendőr fejenként - .72 P, a szomba thely i III. 
kerÜlet állQmányából : Farkas J ózsef és BaIikó Sándor csend
őrök fejenként 6.24 P, Egyed László törzső,nnester 14.83 P, 
Török JánQ8 törzsőrmester 14.82 P, HarasztQS Ferenc törzs
őrmester és MQlnár Vince csendőr fejenként 15.85 P, PalQtás 
Fereno r. törzsőrmester é·s Sze,pes József csendőr fejenként 
4.96 P, Kincse's József őrmester 12.22 P, Szücs Sándor őr
mester 12.21 P, Palotai József törzső.rmester 1.85 P, Vár
földi József csendőr 1.84 P, Halmos István törzsőrmester 
- .93 P, Szabó JánQs II. csendőr - .92 P, Veres János törzsőr
mester és Pásztori István csendőr fejen!ként 3.- P, Fehér 
Józse']' törzsőrmeste[' - .98 P, Veres Lásuó csendőr - .97 P, 
Hegedüs JánQS törzsőrmester -.41 P, Varga Mátyás csendőr 
- .40 P, Pintéa.· Antal csendőr - .11 P, Végh LajQs csendőr 
- .10 P, HalmQS I'st7ván törzsőrmester -.24 P, Szabó J ánQs 
csendőr - .23 P, SimQn Márton őrme·stel' és TrQmbitás J ános 
csendőr fejenként -.12 P, a pécsi I V. k eriiIet á IIomállyáMl: 
Vincze JánQS II. tiszthelyettes 7.02 P, Mari András és Ceglédi 
SándQr törzsőrmesterek fejenként 9.74 P, Kőhidi István csend
őr 7.24 P, Perecz János ő'rmester é,s Janka Istrván csendőr 
fej enként 4.97 P, a szegedi V. kerület á llomállyából : Bordás 
Mihály és Ökrös Mihály törzsől'mesterck együtt 5.52 P, Varga 
István és Gönczöl József törzsől'mesterek együtt 9.46 P, Bara. 
bás SándQ'r és Józsa Sándor csendől'ök együtt - .68 p, Juhász 
Péter törzső'rmester és Szántó JánQS próbacsendőr 4.08 p, 
Tömö-si Ferenc tiszthelyettes és Sándor JánQs törzsőrmester 
együtt 5.13 p, a debrecen i VI. keriiIet állom án Yából: BoldQg 
József alhadnagy 1.48 p, Ki ,ss Antal tiszthelyettes és Beke 
József törzsőrmester fejenként - .50 p, FQgarasi László törzs
őrmester 1.04 p , FQgarasi László törzsőrmester 1.26 p, Komá
rQmi SándQr törzsőrmester 2.78 p, Bősze István törzsőrmester 
- .50 p, OSQrba Mihály törzsőrmester 1.48 p, Varga Gyula 
törzsőrmester 1.66 p, Bényei József törzsőrmester -.37 p, Ta
kács Mihály törzsőrmeste~' 1.36 p, Pásztor Gyula törzsőrmes
ter -.47 P, Bertalan J ózse,f törzsőrmester - .05 P, Szilágyi 
Sándor törzsőrmester - .60 P, KomárDmi SándQr törzsőrmes
ter -.11 P, Kálmánchelyi András törzsőrmester 1.04 P és 
1.26 P, Ujfalusi JánQS őrmester - .50 P, Császi LajQs' őrmester 
1.48 P, Kiss J Ózse.f őrmester -.47 P, PQór Pál őrmester -.22 
P, Veres András őrmester 1.66 P, Ferenczi Mihály és Sóvári 
István csendőrök fejenként - .49 P, Varga Imre II. csendőr 
- .49 P, Szilágyi Albert cs endőr 2.78 P, Ádám Antal csendő,r 
- .50 P, Kovács I8tván I. csendőr - .47 P , GQnda András 
0sendőr - .38 P , FQdor Kálmán csendőr - .53 P, BQkács József 
csendőr -.84 P, Seres György csendőr -.05 P, Szabó SándQr 
JII. csendőr 0.23 P, 'l'óth Mihály csendőr 0.9.3 P, KQvács József 
U. csendőr 0.33 P, Balázs József próba0sendőr 0.12 P, Garbai 
József próbacsendőr 0.47 P, Bu jdosó László törzsőrmeste,r 
8.30 P, Almási Gyula törzsőrmester 0.50 P, Nagy Kálmán őr
mester 0.50 P, KQvács Károly csendőr 8.30 P , Sr.mromi Deme
ter törzsőrmester 2.50 P és I gnáth MártQn csendőr 2.50 P, 
a miskQlci VII. keriilet álIQmányából: Gergely Ád ám tiszt
helyettes 5.00 P, Bódi Gusztáv törzsőrmester és Csarnai Béla 
Gsendőr fejenként 2.50 P, Kiss József törzsőrmester és '{'óth 
András próba0sendőr fejenként 5.00 P, Varg.a LajQs törzsőr
mester 2.50 P, Kertész Ferenc törzsőrmester 2.50 P, Bódi Gusz
táv törzsőrmester és Pelle J ános őrmester fejenként 2.50 P, 
SimQn J ánQs törzsőrmester 5.00 P, HomQnnai András tis'lt
helyettes 1.90 P, Tóth J ózsef tiszthelyettes és Fehér András 
csendőr fejenként 5.40 P , Koncz LajQs törzsőrmester 4.18 P, 
MQlnár Kálmán csendőr 3.93 P, Regős, Pál tiszthelyettes 1.29 P, 
Varga MártQn csendőr 1.32, P, Ésik Benjámin tiszthelyettes 
0.16 P, Sós SándQr csendőr 0.14 P, J uhász J ánQs tiszthelyettes 
0.30 P, Veres F erenc 'csendőr 0.25 P, SipQS István tiszthelyettes 
0.85 P, Bándi Károly törzső.rmester 0.95 P, Má.té SándQr törzs-
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őrmester 1.43 P, Fügedi István csendőr 1.46 P, Farkas István 
tÖl"'~sőrmest&r 0.81 P , Madarász Kálmán törzsőrmester 0.64 P, 
Isaszegi András csendőr 0.19 P, vit éz SQÓS Bertalan csendő,' 
0.45 P , Ballók Lajos csendőr 0.55 P, Büdi JúnQS 0sendőr G.81 P, 
Kövesi László 0sendőr 0.45 P , Várhegyi Antal csendőr 0.45 P , 
Domán Ferenc 0sendőr 0.02 P, Molnár Antal csendőr 0.09 P, 
Sóvári i stván esendő!' 0.09 P és Hervai Ferenc csendőr 0.85 P 
tettenérői és feUelenWi ju tal ékban részesültek. A jutalmazQtt 
csendőr ök a jutalékot felajánlQtták a csendőrségi jutalmazási 
alap javára. A felajánlQtt összegeket a belügyminiszter el
fog.adta. 

Ny iIvántartóvizsga letétele. A budapesti r. kerület állQ
mányáhan : Ba-rta István, Kecskemé,ti Mihály, Baczkó György, 
SQJti Dezső, Várnai József, Veres And.rás II., Sághi Antal, 
Horváth LajDs V. és Horváth Sándor III. tiszthelyetteseIk, 
vitéz Ser es J ános, SzabadQs Zsigmond, Csikesz István és 
Lendvári Á dám törzsőrmester,ek és Kaposi Pál őrmester; a 
szombathel yi III. kerület államányában: Hevesi Imre törzs
őrmester; a pécsi IV !kerület állQmányá ban : vitéz Gál P á l 
tiszthelyettes; a szegedi V. kerület állományában: MQnori 
Pál törzsőrmester ; a debreceni VI. kerület állQmányában : 
MészárQS Gusztáv tiszthelyettes, 1938 június hó 17-én Buda
pesten a nyilvántartó i vizsgát letette. 

Fegyvel'h asználat és gyanúsított öngyilkossága. Harnyák 
József m . kir. 12. hQnvéd gyalogezredbeli szökött gyalQgos 
folyó h ó 5-é'n 16 óra 30 perckor, Nyiregyháza határában, a 
sóstófürdői örs állományábll tartozó Egyed Im1'e törzsőrmes
ter és Pong01' Sándor csendőrből állQtt járőrre, a birtQkában 
levő kincstári fegyverből, 4-{í méte'I'llYi távQlságban levő les
helyéről egy eredménytelen lövést tett. A lövésre PQngor 
csendőr 2 lövéssel válaszQlt, eredménytelenül. HQrnyák József 
katon aszökevény a támadás után aZQnnal .agyQnlőtte magát. 
A járőr tagjai nem sérültek meg. A kivizsgálás megtörtént. 

Közút i balesetek. A keszthelyi közlekedési különítmény 
állQmányába tartozó Tóth Ádám törzsőrmeste·r v. és Gyimes 
Vince 0sendőrből álló járőr az F-417. rendsozámú QldalkQcsis 
kincst á r i mQtorkerékpárral Keszthelyen, a templQm eJőtt 

fel bQrult. Gyimes csendőr jelentéktelenebb sérüléseket szen
vedett. A balesetet a gépkQcsielőtt haladó öntözőkQcsi jelzés 
nélküli h irtelen irányváltQztatása QkQzta. 

FQlyó h ó 8-án 8 óra 20 perckQr egy eddig ismere tIe u 
r,endszámú luxusgépkocsi az F-059. Steyl' ,,50" kincstári 
gépkQcs,it .a bécsi műútQn, a 13. kilomé,terkő közelében le,vő 
kanyal'l1ál , az út meUé sZQrította. Ennek követke'ltében a 
kincstári gépkOCSi egy kerékvetőnek ütközve erősen megron· 
gálódQtt, vezetője, Szabó I stván III. győri közlekedési örsbeli 
csendőr jelentéktelen !Zúzódás,t szenvedett. A kivizsgálás 
megtörtént. 

A gönoi örs állományába tartQzó Erdős Pál tiszthelyettes 
örsparancsnQkQt fQlyó hó 15-én 10 óra tájban, amint Zsujta 
kÖ'lségben kerékpárQn haladt, Buress József alsókékedi la
kQS gépkocsija elütötte. A gázQlás következtében Erdős tiszt
helyettes egyelőre sZQlgálatképtelen. 

FQgolyszöktetés. Az erdőteleki örs megkeresésére a tarna
mérai örsparanc:snQkság egyik járőre fQlyó h ó 8-án Burdály 
Antal hortisiületésű csavargót IQpás gyanúja miatt elfQgta 
és erről az erdőteleki örsöt távbeszélőn értesítette. Az eUQgott 
Burdály Antal gyanúsítQttat fQlyó hó 8-án 22órakQr az erdő
teleki örs állQmányába tartozó Veres Ferenc és Nyeste Mi· 
hály csendőrökből álló járőr tQvábbi nYQmooás' céljából át
vette és Erdőtelekre kísérte. Erdűtelekre érve, Burdály Antal 
gyanúsítQtt a járőrtől megszökött és elmenekült, de 9-én már 
az örs járőre kézrekeritette. A kivizsgálás megtörtént. 
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Halálozás. Fehér György szv. tlhtts., aki a fel
szerelés~ és anyagraktár parancSIllokság á110mányaba 
tartozott, f. hó 19-én Gádoroson sZÍViszé1hűdéshen 
meghalt. Temetésén az anyagl'a;k,tár parancsnokság
tól Fodo<r Lajos g . .száz,flldos és altiszti bajtársai egy 

csoportja, a gádorosi ö~s egész létszám ával és a 
környékheli ö~sök küldöttségei vleUek részt és meg
koszorúzták a hűséges, kiváló bajtárs sírját. A gyász
szertartást Pusztay József helybeli -ev. lelkész vé
gezte, aki szívbemarkoló, magasszárnyalású 'beszéde! 
mondott. 

Ki tud róla~ Baumgartner J ános esendőrt, aki 1934. év
ben a polgárdi örsön tel jesített szolgálatot, keresi Szentesi 
}~erenc pénzügyőr. Aki tud róla, közölje címét Csejk Lajos 
csendőm'el, Zsámbok csendőrörsre. 

CSászlÍl' András csendő,rt keresi Nemesházi István próha
csendőr (Mosdó s, SOl1log·ymegye). Címét közölje vele. 

Dr. Damjanovich Miklós ny. ezre.des-hadbíró, ügyvéd, 
honvédségi védő irodáját Budapest, II., Garas-utca 6. szám 
alá (II. ·em.) helyezte át. TeJefon: 152- 870. 

A Búvár július száma Hindy Zoltán figyelemreméltó ta
nulmányát közli a mestersége.k és a tudományok magyaros 
nyelvhasználatáról. Mesterházy Jenő a Szent Istvánra vo
natkozó egykorú ,emlé.keke·t mutatja be íráshan és képekben. 
A többi ciklk az .orvostudomány, a fÖldrajz, néprajz, nép
egészségügy és a technika szé·les munkateriiletéről érdeke
sebbnél é,rdekesebb adatokat és összefüggéseket közöl. Tangl 
Harald a vese, müködését ismerte.ti, Melly József Bulgária 
egészségvédelmi },ultúrájáról számol pe, Mészáros Lásuó a 
scholasztika és a te,rmésze.ttudományok viszonyát Vizsgálja. 
A napsugánól Berkes Zoltán meteorológi.ai, Urbányi Jenő 

ft e g e d ti, Harmonika, Tárogató, 
Gramefon, Rádió 
és az összes hangszerek legjobbak 
itt a magyar gyárban kaphatók 
Csendöröknek részletre ls 

MOGYOftÓSSY HANGSZERMESTER 
ilnd.pest. VID., Rák6c"l-út 71. Árjegyzék Ingyen. 

VÉRTES ÉS TARSA BARTA I 
CSENDŐRSÉGI SZAKÜZLET 

BUDAPEST~ Uli., KIRALY-UTCA 93. SI. 
TELEFON: 1- 436- 51. 
Kedvez6 fizetési feltételek! Min6.égben els6rongú. MintaCIomagot 
bérmentve "ételkötelezett.ég nélkül küldünk. 

orvosi szemp.ontból foglalkozik. Gergely Pál cikkét a kalota
szegi magyarságról, Bertalan Olivér visszapiIlantását a ma
gy,al'Országi fürdőzé,s muItjába, Moravek Endre tanulmánYát 
az emberiség földrajzi elhe.lyezkedéséről, képek, térképek bő
ven illusztrálják. Szélky Pálma Chartres nevezetességeit is
merteti, Keöpe Viktor a magyar ház kínai ,rokonságát ku
tatja, Koppán J Ózse.f a méhe.k rajzásáról, Ujhely'i István a 
g'örényről ír. A tud.omány műhelyéből címü rovat tartalma 
most is változatos. 

Munkaalkalom ny. á . bajtárs részére. Budapest 
közvetlen }{.öz,el ében, Imrtes villámba n yugálI. altisz,ti 
há'zaspárt ikeresIek, m int há2Jfe'lügy,előt. Teendőik: a 
há;z és k,ert ,rendbentaTtása, vn lamint [ő'zés és taKa
rítás. Javadalmazás : lakás, lwnyhakert, bar()lIllfita,r
tás és díjazás megállapodás .szleTinit. Cím a soorkesz~ 
töséghen. 

Dr. Borodi B éla m . kir. pénzügyi tanácsos máriabesnyői 
v illájába nyá. csendőr altisztet keres h:ízmesternek, aki ért 
a kertészethez. Felvilágosítást Budapest, Klotild-u. 22. III. em. 
26., vagy Máriabesnyő, Besnyőő-u. 8. alatt kap a jelentkező. 

Csendőrségi tollforgót á r usít , köt, javít Várfai rVlahina) 
IMihá ly ny. szakaitiszt, Budapest, XIV., Újvidékköz 5., fsz. 
2. (69-es villamossal Amerikai-útnál leszállani) . D él J ózsef 
ny. thtts, Rákosszentmihály, Matild-u tca 11. sz,. Fekete I mre 
ny. törzsőrmeste,r, Új-Hatv,an, Toldi-u. 2. Árak és mu nka
díjak: szép, ú j dísztoll, válogatott t,ollból 10 P, szolgálati 
tollforgó nagyság szerint á--6 P, régi toll átkötése 1 P, pót
lással 2 P, be,küldött ú j toll vágása és megkötése pótlás nél
kül 3 P , pótlással 3 P 50 fillér . A pOlstaköltsége.t a megrendelő 
viseli. - Papp Ferenc ny. tö,rzső:rmester (Hajdúböszörmény, 
Szilágyi Erzsébe.t körút 35.) kappanfarokból kűlönle.ges gond
dal készült tollforgókat 30, 25 és 20 P-ért árusít. Megtekin
tésre vételköte.lez·ettség nélkül küld toUf.orgót, az esetleges 
visszakül dés postai költségét azonban az érdeklődőknek ke.Jl 
v iselniök. 

SZEMÉLYI HIREK: 
Uj szakaszparancsnokok. A budapesti I. kerületben: Fe

renc Mózes tiszthelyettes és Szabó Bódog alhadnagy. A szé
kesfehérvári II. kerületben: Baráth Sándor és J enőfi István 
tiszthelyettesek. 

Uj örsparancsnokok. A budapesti I. kerületben: Ha1'(1;Elztos 
András és Papp Lajos tisz.thelyettesek, Deák Albert L, Sza
bolcs Sándor, Nagy Lajos 0S Rékási István törzsőrmeste.rek v.; 
a pécsi IV. kerületben: Gel/ai Vince. és Benkő Vince törzsőr
mester v. ; a szegedi V. ke.rületben: Nemes Bálint tiszthelyet
tes; á miskolci VII. 'kerületben: KővlÍri Albert törzsőTlues
tel' v. 
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Előléptetés. A miskolci VII. kerületben: őrmesterré: Erdei 
János csendőr. 

Házasságot kötöttek. A budapesti I. kerületben: Bódis Pál 
tÖl'!liSŐl'mester Robotka Rozáliával 'rokodon, Huszár Dénes 
csendőr Galajda Erzsébettel Budapesten, Gerencsél' Imre őr
mester Nyitray Máriával Tápióbicskén; a székesfehérvári II. 
kerületben: Herczeg József törzsőrmester v. Balogh Jolánnal 
Sopronbánfalva községben, Kara József törzsőrmester Petro
vicz Szerénával Nyúlfalu községben; a szombathelyi III. kerü
letben: Kenesey Ferenc tiS'.'ithelyettes Szakály Erzsébet-Gizel
lával Körmenden; Szabó Kálmán törzsőrmester Komáromi 
Margittal Nagyvázsony községben; a pécsi IV. kerületben: 
Vajda József III. törzsőrmester Hanga Ilonával Harkány köz
ségben; a szegedi V. kerületben: Földi István törzsőrmester 
v. Nagy Juliannával Cibakházán; a debreceni VI. kerületben: 
Jultász Zsigmond tiszthelyettes Koncz Olgával Debrecenben. 

Családi hí rek. Szi.~letett: vitéz Köszegi Megay László szá
zados feleségének Béla-Pál-Antal nevet nyert fiúgyermeke 
Nyiregyháza. A budapesti I. kerületben: vitéz Ma;or János 
törzsőrmester v. feleségének Margit-Katalin leánya, Batki 
Gyula törzsőrmester v. feleségének Edit leánya,Horváth Jó
!lisef XV. törzsőrmester feleségének Etelka-Mária leánya, Iker 
József törzsőrmester feleségének László-J ózsef fia, Zsigmond 
István törzsőrmester feleségének István-András fia, Körhegyi 
Ferenc törzsőrmester v. feleségének Anna-Rozália leánya, 
Nagy Lajos törzsőrmester v. feleségének Márta-&va és Mária
Gabriella leányai, Darvas Sándor őrmester feleségének Mar
git-Mária-Erzsébet leánya; a székesfehérvári II. kerületben: 
Kővári György törzsőrmester v. feleségének Magdolna-Anna 
leánya, Gulyás VinCe törzsőrmester v. :feleségének Bálint
A:rpcíd fia, Kristóf János törzsőrmester feleségének László fia, 
Rónús Ferenc törzsőrmester feleségének Sára-Klára leánya, 
Bo/cor László törzsőrmester feleségének László-Tibor fia; a 
szombathelyi III. kerületben: Ferenc József III. tiszthelyet
tes feleségének József-László fia, Balázs János törzsőrmeste'r 
feleségének Tibor-József fia, Rédecsi Sándor tiszthelyettes 
feleségének Sándor-Elemér fia; a pécsi IV. kE'rü letben: Piros 
István őrmester feleségének István-Gyula fia, Szanda Pál 
törzsőrmester feleségének László fia, Kovács Jenő I. törzs
őrmester v. feleségének Ervin-Jenő fia, Nagy Pál ll. törzd
örmester v. feleségének Ernő-Pát fia, Kalocsai Istvilll őrmes
ter feleségének István. ,fia; a szegedi V. kerületben: Málhai 
József tiszhelyettes feleségének Ilona-Erzsébe l leánya; a deb
receni VI. kerületben: Nagy Gábor I. törzsőrmester feleségé
nek Gabriella leánya, Gaál Zsigmond törzsőrmester feleségé
nek Gyula fia, Banít György törzsőrmester fe leségének György 
fia; a miskolci VU. kerületben: Kovács Lajos tiszthelyetbs 
feleségének KataHn-Mária leánya, Dubóczki István törzsőr
mesier feleségének I stván János fia, Molnár Imre törzsőrmes
ter feleségének Ibotyka-Irén-Rózsa leánya, Barta Gábor törzs
őrmester feleségének Gábor-Sándor fia, Baranyi Imre törzs
őrmester feleségének I mt'e-J ózsef fia, Szabó András I. törzs
őrmester feleségének Endre fia, 1'urós József törzsőrll1es l PI" 
feleségének MáTia-llona leánya, Erőss Károly tiszthelyettes 
[eleségének Kát'oly-Sándor fia . - Meghalt: a székesfehérvári 
ll. kerületben: Laczi István törzsőrmester István fia és Kris
tót József törzsőrmester László fia; a pécsi IV. ker iiletben: 
Ba}nóczi Miklós őrmester felesége. 

Országos Ruházati Intézet Rt. 
Budap •• t, v., Eatva.·tér 1 . Telefon: 18-48-31, 1848-32. 

Mint a honvéd jóléti alaphoz tartozó vállalat, 

• sláll1t 12 havi gb. levonás mellett: egyen- • 
ruhát, polgári ruhát,tehérnemüt és minden -I 

felszerelést. • Vidéki m •• blzott.k t 

..rIiI Négy évtizede visiroinak I UJJ le g jobb me g e l égedés r e ki v ál ó i 
r6dI6~at, hangszereket , 

, Gfans!p dr. J6zsef hmc tir. bllna és a AEMENYI MIHAL Y m. tir. ZenemülÍlzeti flistoJ! száJlft6jáoáJ. 

Budap •• t, VI., Klr6l,-utca 58-&0. Kérjen árjegyzéket! 

Olvassa el, mielőtt ír nekünk I 
Közlemény t nemcsak a csendőrség tagjaitól, hanem bár

kitől elfogadunk, de tizenöt gép- vagy kézírásos hasábnál 
hosszabbat csak előzetes megefJyezés után. A közlemények 
fogalmazási átcsiszolásának és ha szükséges, tartalmi módo
sításána/c, vaL'amint a törlés és kiegészítés jogát fenntart juk 
magunknak. Aki azt akarja, hogy közlemény ét változtatás 
nélkül közöljük, írja rá a kézirat oldalára piros irónnal 
"Szószerinti közlését kérem'" A kéziratot kérj ük a papirnak 
csak egyik olda lára, féthasáúosan, írógéppe i, 1 .. :/ k~ sortávul
ságra, kézírással pedig j ól, olvashatóan és nem tútsűrű sorok
ban írni. m 1vashatatlan kézirattal nem foglalkozunk. A kézira
tokban semmifél e r övidítést nem szabad használni. Kéziratot 
csak akkor kül dünk vissza, ha a szerző megcímzett és válasz
bélyeggel ellátott borítékot mellékel. Kéziratok sorsáról szer
kesztői üzenetben adunk választ. Fényképfelvételek beküldése 
alkalmával csatolni kell a felvétel készitőjének írásbeli nyilat
kozatát, hogy a felvételek a szokásos tiszteletdíj ellenében 
való közl éséhez hozzájárul. A megjelent közleményeket tisz. 
teletdíjban részesítjük, de tulajdonjogunkat fenntart juk, azo
kat tehát beleegyezésünk nélkül nem szabad másutt közölni, 
sem pedig utánnyomatni. A nyomdai kor r ektúrát mi végezzük, 
korrektúratevonatot csak kivétel es esetben adunk. Szerzőink 
különlenyomataikat közvetlenüt a Stádium-nyomda igazgató
ságától (Budapest, V ., Honvéd-utca 10.) szíveskedjenek meg
rendelni, mely azt velünk kötött szerződésénelc árszabása 
szerint köteles elkészít eni. Minden hozzánk intézett levélre 
válaszolun /c, de csak szerkesztői üzenetekben; magánteveleket 
akkor sem it·unk, ha abeküldő válaszbélyeget meltékel. Minden 
levelet tel jes névvel és rendfokozattal alá kell í rni és az állo
máshelyet is fel kell -tüntetni. Névtelen levélIre nem válaszo
lunk. Hozzánk intézett levelet szolgálati útra nem terelünk, 
azok tartalma vagy beküldőik kiléte fetől senkinek sem adunk 
felvilágosítást. J eligéiU legcélszerűbb kisebb helység nevét 
vagy ötjegyű számot választani. Annak, aki jeligét nem jelöl 
meg. nevének kezdőbetűi és állomáshely e alatt válaszolunk. 
Közérdekű kérdésekre nem szerkesztői üzenetben, hanem a 
"Csend6rlexikon" -rovatban válaszolunk. Előfizetést csak a 
csendőrség, honvédség és az állami rendörség, továbbá a bíró
ságok, igazságügyi és közigazgatás'i hatóságok tényleges és 
nyugál'lományú tagjaitól fogadunk el, mástól nem. A csendőr-

BÚTOR- ÉS TEXTILKEAESKEDELMI AT. 
BUDAP~ST. VI. KER., LISZT FERENC.TÉR 5. SZ. 

EGY HELYEN - EGY SZAMLAN 
te l jes l akbe r en d ezések, egyes bútoro k, 
k árpitozott b úto ro k, sz6nyegek, kelengyék, 
6·tó124 hónaplIt terjedö ré s zl e t llzetés. 

Á R J E G Y Z É K E T D t J T A L A N U L K t} L D t} N K . 

Ma2var 2vártmánvl 

Cipők, csizmák, szíja:zatok, 
nyergek, töltény táskák, 
pisztoly táskák fényesítésére 

és ápolására. 
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ség tényleges és nyugállományú legénységi egyénei évi 10 P 
előfizetési díjat fizet nek. L egkisebb előfizetési idő : f élév. 
Nyugállományú legénységi olva sóink az előfizetés~ díjat 
2 pengős r észletekben is fizeth et ik. Az előfizetéseket kérjük 
pontosan megújitani, mert felszólítást nem küldünk. A nekünk 
szánt pénzküldeményeket kérjük a Csendőrségi L apok 25.342. 
sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára befizetni. Címünk: 
"A Csendőrség i Lapok Szerkesztőségének, Budapest, l. kerület, 
8öszörm ényi-út 21. szám." 

• 
Nemesházi próbacsendőr. Mai hireink között megtalálja. 

Szeretném tudnI. A Budapesti Közlönyben és a Csendőr
ségi Közlöny aug. l-i számában jelenik meg a pályázat. Tan
folyam okt. l-én kezdődik. 

Komora P éter ny . thttes. Előfizotését ez év november vé-
géig rendezte. ' 

'l'óth J ózsef IV. ny. á. th ttes. A felemelt ösS'Zogű családi 
pótlékról a folyó évi 3. számú Csendőrségi Közlönyben meg
jelent 162.472/ V1. b. 937. számú körrendelet tájékoztatja, ez 
vonatkozásban van az 1937/16. Cs. K.-ban közzétett 160.859/V!. 
b. 1937. szúmú kÖlTendelettel. Mindkettőt az ottani örsön meg
tekintheti. Ha a'lok után úgy látja, hogy megrövidítették 
volna, jelentse a nyilvántartó gazdasági hivatalához. Nyug
díjelőleget kaphat csak, arra vonatkozó felvilágosítást pedig 
a folyó évi június 18-i számunkban, a 35. lexikonban talál. 

Tisza. Sajnáljuk, ezt nem tudhatjulr. Szolgálati ügy, a 
kerületi paranesnokságra tartozik. 

Kettős Kőrös. 1. Az 1914. évi mozgósításkor a csendőrség 
létszáma a Horvát-Szlavon-területen levőket levonva: 298 
tis'lt és 11.320 csendőr volt. 2. A tábori esendőrök létszámát 
pontosan megállapítani nem lehet. A mozgósításkor l étszámuk 
közel 800 volt. 3. Nem tudjuk megállapítani, hogy a t ábori 
csendőrök közül hányan kaptak K ároly-csapatkeresztet. I gen 
kevesen lehettek, mert ezzel a szolgála t tal arra igény t csak 
igen ritkán szerezhettek. 4. A forradalmak alatti kimagaslóan 
hazafias magatartás alapján is lehet valakit vitéz'lé avatni. 
A Székesfehérváron folyó évben vitézzé avatottak ilyen érde
meit megtudni olyan munka, amelyre nem vállalkozhatunk. 
5. A leírt cselekedet -- úgy látjuk - alap volna a vitézi 
rendbe leendő felvétel iránti kérelem előtedesztéséhez . Az 
ottani vitézi hadnagy az eljárásra rés'lletes útmutatást fog 
önnek adni. 6. A férjhezmenésnek nincs akadálya. 7. A folyó 
évben már nem lehet a Ludovika Akadémiúra felvételért fo
lyamodni. Egyébként azok a körülmények, amelyeket velünk 
közölt, nem akadályai a felvételnek. 8. Már meg'halt. - Egyéb
ként szívesen állunk mindenko!· segítségére. 

Búzaka lász. 1. Az igényjogosultsági igazolVány iránti ké
relmet a nyugállományú csendőrnek annál a kerületi parancs
nokságnál kell beadni, amelynek állományából fogyatékba 
kerültek. Lakóhelyén illetékes csendőrörs S'Zívesen megmutatja 
Önnek az 1931. éVi ápr. 15-i Csendőrségi Lapokban az igény
jogosultsági igazolványról közölt cikket. Abban mindent meg· 
talál. 2. Ha megkapta az igazolVányt, készséggel útbaigazít
juk ebben az ügyben is. 3. Követelheti a megigért szoba-bu
tort, de a per egy kicsit költséges dolog ma! 

A csendőr-Ievelezőlapok szépek, múvésziek. Ma
gunkat becsüljük meg, a magunk népszerűségét és 
tekintélyét emeljük, ha Ízléstelen cifraságok helyett 
a magunk levelező-lapjain üdvözöljük rokonainkat 
és ismerőseinket. 

... 6LEONÉLKOLl RÉSZLr:TI'IZETÉSRI: 
SEZLOIjOK TAKARÓVAL _ • • • • • • p 86 ..... 
EBÉDLOSz6NYEGEK • • • • • • • • • P 28-161 

FotelAgyak. paplanok, TIIIIbtltorok, fut6az6- R __ " S L. 1' ... · ....... 1 
lIJeaek, f.Í1érnemdvAsznak, rubuzllTetek. ,,-- ~lJec-.. -rl-

Budape." VIII., Baro •• -ulca 74. • •• 
A m. kir. clelldt'lrllég tagjainak 6reneedmény I 
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Nehéz t üzérség. Türelmet kériink. A 20 filléres bélyeget 
lapunk jaVára írtuk. 

Tallácsotkérő. A lakás felmondását s azt, hogy más lakást 
ott nem kap, jelentse sürgősen osztályparancsnokságának 
Előzetesen az előljáróság útján is meg kellene kísérelni::l 
tulajdonost szándékától eltéríteni . Ezt a körülményt is jelim
tenie kell azzal, hogy a helyzet miatt október l-én lakás nél
kül fog állani. Az osztályparancsnokság intÉ'lkedni fog. 

Balogh őrm. Sióagárd. J ól megmondta a véleményét, mi 
nem szólunk bele, továbbítottuk. Az esetleges következmény~
ket ön viseli. Azt megjegyezzük, hogy az ilyesmivel ugyan 
nem segít magán, ideje volna megnyugodnia. Levcléből annyi 
emberismeret, fogalmazási készség, hat~rozottság l.átsrák, 
hogy kár volna végképpen lemondania az előrejutás kihar
colásáról. Szívesen támogat juk, hogyha volna valamire szük
sége ebben az ügyben . 

Adó. A magyar római katholikus püspöki kar a mult évi 
október hó 21-én tartott ülésében elhatározta, hogya tényle
gesen szolgáló katonai egyéneket Illetményeik után egyhá.-:i 
iskolai adóval nem fogja megróni. Ahol a multban kirótt 
iskolai adók végrehajtása folyamatban van, ott az illetékes 
egyházi J'őhatósághoz (püspök) kell fordulni a végrehajtáS 
felfüggesztése, illetve megszüntetése végett . A már befizetett 
egyházi iskolai adókat azonban nem térítik vissza. A róm. 
kath. egyházközségi adóztatási szabályzat 3. §-ának 5. pontja 
értelmében a tényleges s'lolgálatot tel jesítő katonai egyének 
a párbér-szolgáltatás alól mentesek. 

Németh P éter alhadnagy. A csendőr csak így gondolkoz
hatik, ebben a kérdésben is teljesen egyek vagyunk. Minden 
tagja a testületnek boldog lesz, ha résoztvehet a repüWalap 
minél hatalmasabbá tételében. Központi intézkedés történik, 
meg kell várni. 

Havasi csendőr. 1. Igényjogosultsági igazolványt nem 
kérhet előbb, mint a szolgálat i idejének letelte, tehát 6 év 
vagy 12 év után. Nem lehet egy nappal sem e l őbb . Természe
tes, hogy "A" mintájú igazolványt kérhet 6 év után blrlll ikor. 
2. Előjegyzés után vezénylik. 3. Lekszikonban felelünk. Máskor 
írjon jeligét. Figyelmébe a jánljuk a július 15-i S'Zámunkban 
"lgazolványos 1903" jelige alatt írt üzenetünket. 

J ó türelem. Leírtunk már vagy tízezer jeligét, de ilY,lll ta
lálót még soha. Igazán türelem kellett, jó és nagy, amíg ki
böngésztük, hogy mit is akar tulajdonképpen. Azt akarja 
tudni, ki a tulajdonképpeni örspk.-helyettcs~ Az, akit mm 
ideiglenesen bíztak llleg ezzel, hanem akit július l-ével oda 
osztott be a kerületi parancsnokság, mint öl'spk-helyettest. 
Nagyon fil'tatja, hogy kinek van önnel sozemben fegyelmi jog
köre s úgy látjuk, még az is nehezére esik, ha SZOlgálatba 
induláskor jelentkeznie kell nála. R itka, nagyoll ritka a~ 
ilye n ember, hál' Isten. Jól jegyez'le meg : aki nem tuu lnge
delll1eskedni, az sohse tu d parancsolni és hogy a jó katona 
csak a szolgálat érdekeit nézi, nem JIl ást. 

99.999. Kerékpáron halad a járőr, az úton, a levegőben 
apró legyek, "muslineák" ezrei, a járőr szeme vesr.élyben 
miattuk, azt kérdi: szabad-e ilyenkor szemüveget feltellni~ 
Szabad, ehhez senk inck az engedélye nem kell. Ez nem az a 
szemüveg, amelynek viselése engedélyhez és i~lI o1 Il állYllaJ':lncs
ban való kihirdetéshez van kötve. Egysze]'ű védősz,3))li!veg, 
amelyet ott használ, ahol a körülmé nyek kívánj,"lk s amelyet 
levesz pl. már akkor is, ha megáll. 

~t.",ATÓ I 
~G0 
~ 

KtlVYElMES I EL6N"'OS 
A 

"TAKARÉKOSSAG" 
R.-T. DEBRECEN 

FELVILAGOSITAST, vAsAR
LAsI UTALVANYOKAT KÉSZ-

BEVAsARLAsl RENDSZERE 
110 1I. letben nyujt vásárlási lehetőséget. 

1 helyen JelenI fize tési kötelezettséget, a 
havonta megfljnló tová obvás4rlás jogával I 
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Hadikölcsön. Mind a hadikölcsönkötvények, mind pedig a 
magyar járadékpapirok szabad forgalom tárgyai; bárki sza
badon eladhatja és megvásárolhatja, de c,sak akkor, ha nosz
trifikálva vannak, azaz, ha azokat a magyar állam magyal' 
állampolgárok tulajdonrukénL elismerte és lebélyegezte. A nem 
nosztrifikált papiroknak nincs forgalmi értékük. 

"Szul'onyt s zegezz!" A fogás végrehajtása az E.-alap sze
rint nem kétség eS. "Vállra!" lJelyzetbol ugyanis . . . jobbkezé
vel megragadja a tusa nyakát, a puskát függőleges helyzetbe 
hozza a test elé es akkent {ordítja meg, hogyafelsőágy jObbra 
(tehát a szíj balra) n ézzen. Ilyen helyzetboi rántja azután a 
puskát hatra, a jobb oldala mellé, akkor pedig a szekrény 
nem kerülhet máshova, IDÜlt - balfelé nézve - a csípő elé. 
A szt}krény csak akkor uézhetne lefelé, ha a 4. fogással egy
idejűen a puska visszafordítása is elő volna írva, erről azon
ban nincs szó. Helyesen végrehajtott fogásnál a tusa lapj a 
nyugszik a jobb alkar mentén. A "Szurony t szegezz!" hely
zetből "Lábhoz!" helyzetbe történő fogásnál a puskát vissza 
kell fordítani, vagyis olyan helyzetbe hozni, hogy a szekrény 
ne oldalt, hanem lefelé nézzen, amire nem volna . szükség, ha 
már a "Szurony t szegezz!" helyzetben is lefelé kellene néznie. 
A régi szabályzat szerint kellett a "Szurony t szagezz!" fogást 
úgy végrehajtani, ahogy önök írják. 

V. Gy. törm., Páka. 1., 2. Leksúkonválaszt kap. 3. Ható
sági tközeg elleni erőszak csak úgy követhető el, ha a gyanu
sított tudja, hogy hatósági közeggel áll szemben. Ha a gyanu
sítottak n em tudták, hogy az, akit bántalmaztak, éjjeli őr -
és ezt a sértett sem közölte velük - akkor csak az egyébként 
elkövetett cselekmény (Pl. bec,sületsértés, testi sértés, nyilvá
IlOS verekedés stb.) miatt felelnek, hatósági tközeg elleni erő
szak miatt azonban nem. Megjegyzendő, hogy hatósági közeg 
elleni erőszak is csak akkor állapítható meg, ha az éjjeli őrt 
e bben a minőségében, ' vagyis őrködés, illetve hivatalos el
járása közben vagy ilyen eljárása miatt bántalmazták ; ha 
szolgálaton kívül, mint magánegyént verték meg, a hatósági 
közeg elleni erőszakot szintén nem lehet megállapítani. A pol 
g á ri ruhában levő nyomozó csendőr bántalmazá,sa sem hatósági 
közeg elleni erőszak, ha a gyanusított nem tudja, hogy csend-
őlTel áll szemben. . 

Tur ul. Iparigazolványt az ország egész területére nem 
lehet kiadni. Az a körülmény azonban, hogy az iparigazol
vagy csak valamely helységre (vagy járásra) van kiállítva, 
nem gátolja az iparost abban, hogy az ipara gyakorlás·ához 
szükséges anyagokat vagy cikkeket az ország egész területén 
beszerezhesse. Akinek tehát baromfikereskedésre iparigazol
ványa van, baromfit bárhol, azaz ott is vásárolhat, ahol az 
iparigazolványa egyébként nem érvény.es. Csak eladni nem 
szabad ilyen h elyen. így rendelkezik a 39.320/ 1918. számú K. 
M. r endelet. 

A "Büntetőjog" cím ií jog i szaklapban olvassuk: Nemrégen 
jelent meg "A magyal' büntetőjog gyakoT/ati kézikönyve a 
m. kiT. csendőrség számára". A két ízlésesen és jól bekötött, 
kitíínő papiroson, minta,szerií tipográfiával nyomott kötet 
összesen 1844 oldal. A könyv mégis tömör munka, amelyben 
egyetlen felesleges mondat nin0s'. A szerzők: Dr. Mislcolczy 
Agost főügyészhelyettes, Pinczés Zoltán csendőralezredes és 
clt'. Cziáky Ferenc, a legfelsőbb honvédtörvényszéknél mű.ködő 
alezredes hadbíró az egész élő büntetőjog anyagát adják e 
két kötetben. Tiszta áttekinthetőség és jogi könyvekben szo
katlanul világos magyar nyelv jellemzi ezt az új szakmunkát, 
amely a csendőrség szükségletén kívül alkalmas arra is, hogy 
a jogászvilág ne csak méltányolja, hanem használja, haszon
nal forgassa. A könyv ugyanis olyan jogterületeket is tar
talmaz, amelyeket másutt a jogász - különösen ilyen rend
szeresen - aligha tud megtalálni. Az első kötet tárgya: a 
büntetőtörvénykönyv. Dl'. Miskolczy Agost és Pinczés Zoltán 
szerényen azt írják, hogy ezt ők "összeállították és magya
rázzák". Valóban kitűnően állították össze és nagy jogi tu-

A vidéki c sendörsélt e lönyösen Ismert száUltója 

SANDOR REZs6 
órásmester, ékszerész, N Y • R E G Y H A Z A 
Elsőrendű márkás órák 5 évi jótállással, ékszerek 
a csendőrség tagjainak részletre is. Választékot 
portómentesen küldök. S z a k s z e r ű j a v í t á s. • 

K é P e s á r j e g y z é k i n g y e n. 

dással és ügyességgel úgy magyarázzák, hogy ez a jogász 
előtt nem la iku s nyelvezet, de a csendőr részére 1s érthető. 
Ugyanezt m ondhatjuk a másoditk kötetről is, amelynek első 
két része a bűnvádi elj áráSi jogot és a rendőri büntető 

. el járást tartalmazza. A második kötet harmadik részében 
D l'. CZiáky Ferenc "a katonai büntetőjogot ismerteti". E ke
veset mondó megj elölés mögött az egész katonai büntetőjogn.ak 
kétségkívül igen komoly jogász tollából · kikerülő újszerű és 
könnyen kezelhető beosztását és az anyagnak eddig ' ilyell 
praktiku san fel nem dolgozott önálló értelmezését taláUuk . A 
könyvnek ez a 328 oldalnYi része teljesen önálló munka. Az 
I . fe jezet címe : "Álta lános tudnivalók a katonai büntetőjog
ról és a katonai igazságszolgáltatásról. " E fej ezet alcímei: 
A katonai büntetőjog alapfogalmai, a katonai büntető
jog joglforrásai. Az utasítások és szabályzatok szerepe a 
katonai büntetőjog szempontjából, Fegyelmi fenyítő hatalom. 
A II. fejezet ismerteti a katonai büntetőtörvénytkönyvet, a 
következő a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetési tör
Vényét , a IV. fejezet a katonai büntetőtörvénykönyv általá
nos rendelkezéseit és az utána következő a katonai bűnvádi 
perrendtartást. Az V. fejezet első részéből ("A katonai bűn
vádi perrendtartás alapelvei") közöljük az illusztris szerző 
engedélyével a védelemre vonatkozó egyik részt. A VI. fejezet 
tartalma : A csendőrség közreműködése a katonai biínvádi el
járásban. A VII. fejezet a kivizsgálással foglalkozik, majd a 
csendőr elleni büntetőeljárás kimerítő közlése után a könyv 
a csendőr személyes· helyzetét ismerteti a katonai igazságszol
gáltatásban. Végül az utolsó két fejezet az illetékes parancs
noknak és a tiszteknek a katonai igazságszolgáltatásban való 
szerepét mutatja be. Külön ki kell emelnünk a semmisségi 
panasz rendszerének kitűnő ismertetését. A munka úgyis, mint 
tankönyv, úgyis, mint gyakorlati kéZikönyv kitűnően használ
ható. A katonai rész pedig alkalmassá teszi arra, hogy min
den katonai védő megszerezze. Célszerű lenne ezt a részt _ 
a szükséges változtatásokkal - nemcsak a csendőrség, hanem 
az egész jogászközönség részére külön könyvben kiadni. A 
könyvn ek különös előnye a nagyszerű tartalomjegyzék, am ely
nél jobbat jogi könyveink alig mutatnak fel, ami pedig egy 
jogi könyvn ek használhatóság át sokszor el is dönti. Ez i s 
elárulja, mint az egész munka, hogy hár om, gyakorlati t ér en 
működ ő, ki tűnő jogász készítette. 

KÉZIRATOK. FÉNYK ÉPEK . 

Varga Alajos, csendőr. Soh a életében ne írjon több v e.rset, 
ellenben jeligét - ha ír hozzánk - mindig. 

Nem estördemicz. Az előbbtit önnek is mondjuk azzal, 
hogyha ír, használjon rendes levMpapírt, vagy irodai papírt, 
de nem letépett papírdarabDt! 

Vincze tőrm. Köszönjük, ho.gy ránk gondolt, amikor a 
felvételeket készítette, n em tudjuk azonban ezt közléssel vi
szonozni, mert olyan képeket , ahol a csendőr oda van állítva 
- nem közlünk. A vásártéri felvételeken különösen hangsú
lyozta, hogy minden egyéb a vásártéren mellékes, fő a kö
penyben levő járőr, mellette a vállgalléms csendőr. Szép 
(,sszeállítást Látjuk, hogy a járőr melle.tt és mögött a 
vásárosembe'rek illő tisztelettel néznetk a fényképezőgép sze
mébe .. . Mir e való a piacon íg y Ik iáIJani 1 

AXad. Ha valamit é·rzékeltetni akar a képen, ne zavarja 
mellétkcselekményekkel vagyalakokkal. Felvéte161in, amelyek
nek "Salkk-Matt" volna a főtémája, látszanak ugyan halvá
nyan a sakkfigurák, e,rősen látszik két játékos, b.okrokvanllak 
és egy csendőr is, akini>k a kezében locsolócső s enne'k végén 
hatalmas vízsugár. így összezsúfol ni eg'y k,épet nem szabad. 
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Vak Miska meg a többiek. 
Írta: CSURKA PÉTER, 

.- Regény. - (1) 

. Ne haragudjanak kedves Kocsol' Gábor és Vári Laji bá
tyám, ha n etalán ell a pál' sorom a füiükbe jutna valami
képpen, mond.uk úgy, hogy felkerülne a mennyországba és 
sajátkezüleg olvasnákkentek ,a m ennyország kapnja előtt a 
strázsán. Mert el tudom képzelni, 'hogy a Jóisten ott f en t is 
meghagyta Gábor bátyámékat földi beosztásukban, lévén ken
,tek a földön hosszú éveken át falunk bakterjei, a rendnek 
- ne dohogjanak, de úgy van: másodrendü - őrei, nem 
.állami, hanem községi komencióban. A csendőr urak után 
valók. Ebben a minémüségükben sok édes dolgot cselekedtek 
,kentek, miket nem jegyzett fel a krónika, holott pedig na
gyon fe,lje'gyzésre méltók, 

Hogy i.s volt háU ... 
R,endesen ott álltak Gábor bátyámék a piactér közepén, 

Még most is látom, hogya kend aranyrozettáját bearanyozza 
.a nap, fringiája, a legnehezebb lovassági kard, panyókásan 
csüng lefel é, ,súrolja a földet. LaN bátyám kissé · félrehúzódva 
áll srég en, sarzsi tla n gallérjából magasra kiemelkedik sovány 
·nyaka. Az ő derekán viszont bakakard fityegett. Ruházatilag 
.abban egyeztek kentek, hogy télen-nyáron kucsmában jártak, 
ezzel szemben másban és soha semmiben nem egyeztek Mert
ha teszem fel Gábor bátyám a malomvégi kocsmák környé
'kén óhajtott cirkálni, akkor Laji bátyám feltétlenül az ib
rányi kerületet ajánlotta, vagy Ujvároson sejtett valami 
nagy disznóságot felderíteni. Emiatt aztán majdnem mindig 

,ölre mentek Gábor bátyámék. Ne vegye rossznéven, kedves 
Gábor bátyám, ha most megmondom, hogy Laji bátyámmal 
'szemben n em tudott érvényt szerezni rangjának. És ez onnan 
származott kérem, hogy sokszor két napig ls együtt ittak 
'kentek a vashalmi híres ' Babáj korcsmában, mely nagy ivá
'szatoknak rendesen . az lett a Vége, hogy Laji bátyám támo
'gatta kendet haza, lévén az ivásban kendnél jóval erősebb. 
Lajj bátyám két nap alatt tizennyolc litert bevágott, ' viszont 
kend már a tizenötödiknél félrebeszélt, vagy pedig szégyen
szemre és ,szabályszerűen lefordult a székről. Ilyen alkalmak
'kol' aztán falunk és népünk közbiztonsága nagyon elhagya
tott volt. Szerencsére azonban soha nem történt különösebb 
dolog, minthogy példáUl itt-ott jóllaktak tyúkhúsleveso;el 
falunk, kevesebb adút fizető polgárai. természetesen a szom
szédnak a ty-úkjaiból. 

És ezekben a tyúk ügyekben aztán napokig elnyomoztak 
'kentek Laji bátyámmal akkurátosan, azonban ezen a nagy 
Világon ,soha semmit ki nem derítettek. A csendöröknek .a vi
[ágórt nem szóltak volna! Végül is lementek maguk a cigány
sorra, elővették Topár Cecét. az,t az öreg fogatlan és piJpás 
cigányasszonyt és nagybüszkén kísérték végig a falun, be a 
községházára. Emlékeznek még,. hogy ilyenkor mi gyerkőcök, 

'hogy sereglettünk maguk után, alig bírták a rendet fenntar
tani. Topár Cece ,közrefogva végigjajveszékelte a falut , át-................ 

koi ta Gábor bátyámékat, továbbá le- és felmenő ivadékaikat, 
ulialatt a pipa k~ nem esett a szájából. Miután a magyarul 
mondott átkokra llem reagáltak kentek, Cece néni cigányrn 
fordította a <szót '" Erre aztán Gábor 'bátyám rendszerint 
méregbe jött, ráripakodott Cece nénire: 

- The Chece! ... Hannyit mhondok ... (szuszka volt kend 
Gábor bátyám egy kicsit, de ez az orrból való beszed rop,' 
pant jól állt magának, kedves Gábor bátyám!) Hannyit 
mhondok, hhogy fhohgd be a szhádat! . .. Haszt hiszed, hhogy, 
nhem hér tek én hcigányúl' ... 

De Uramisten, Gábor bátyám, kedves Laji bátyám, mond
ják, az összes tyúkokat, amik eltüntek a faluban, mind To
pár Cece ette volna meg~ Elképzelhető ez' Hiszen akkor To, 
pár Cece lett volna a világ legkövérebb cigányasszonya! 

Én most megvallom kenteknek, hogy én mindig nagyon 
sajnáltam szegény Cecét, mivel mindenkiért ő bünhődött. 
Mert tudják meg kentek, jóllehet TOjJár Cece gyakorta evett 
idegen tyúkot, de mi is ettünk és a szomszédok is ették a 
l11iénket! ... Nahát! 

• 
Mondhatom, csuda jó alakok voltak maguk, Gábor batyáro. 

.T óízü könnyel telik meg még most is: a szemem, ha példának
okáért arra gondolok, miklor vasárnaponként Schwal'Cznál a 
Dübögőben verekedtek a legények és a kis kancsal Schwarez
nak egész házanépe :szaladt ki kentekért az utcára, de ne adj 
Isten, hogy verekedések idején csak egyszer is a környéken 
posztoltak volna kentek, kivéve az első esetet, de az már na
gyon régen volt, még kezdő 'hivatalos "kőzet" korukban, Illl

kor ott kapták kenteket a piactéren és így kénytelenek vol
tak beleavatkozni a dübögői verekedésbe. Sokan álltunk már 
akkor kíváncsiskodók kívül az utcán és felIélekzettünk, mI
kor trappoltak egymás mellett és benyomultak Illaguk n 
Dübögőbe. 

Na, mondtuk, l!'lsz most a legényeknek! 
És vártunk sziv"zorongva. És az, történt - de erre é n 

már csak halványan emlékszem. lelhet, 'hogy nem is így volt 
- e,gyszercsak k1ivágódott a kocsmaajtó, azon pedig Vári 
I,ajos bátyám repült ki a népSég k,özé. De egy fél perc sem 
t elt belé, azonmód kend k,övetkeze,tt, kedves jó 'Kocsor Gábor 
bátyám. Feltápászkodtak, mi csudamód r,ö'högtiinkl, erre az
tán kirántoHák kendtek a kardjukat s minket klardlapoztak 
el a helyszinről. A legények pedig bent szorgalmasan to
vább verekedtek. 

De miklor a két kakootollas csendőr megérkezett a szom
széd faluból és belé.plett a Diibögőbe. meg1hűlt a legényekben 
a vér. meg lehetett hallani a sÜlprpedt csendben, hogy perce'g 
a szú és az idő az asztalI ába kban, hogy porlik a mész a 
szögletekben '" 

És akkor már kendtek' is ott álltak, édes Gábor bátyám 
a csendőrök háta megett feszllsen, kirántott fringiával. 

Istenem! De szép is volt az a régi falu! Hogy ragyo
gott maguknak, Gábor bátyám, az arculattyuk. mikor M"ér
ték a legényeket. a legsz.ilajabbakat be a községIlázára a 
kak'astoll.as csendőrökkel. Leült kend egy rozoga asztal mellé 
lIekigyürkőzve és sf'l'cegett a lúdtoll az árkuson. A .. tény
váladíkot" vette fel Gábor bátyám, külön a csendőrökétöl 
s cbbe az is benne volt. hogy: "miszerint Jávor Miska , 
Ladányi Gerő és Nagypál Mátyás nevez,ettíi falubéli lög é
nyek a csendőrö'1{' megérkezése előtt alnlírt k,ö7.~é,gi járőröK- , 
kel szemben llatósági erőszakot eszközöltek ... " ,." • 

1. Rész. 
A falu vegen voltak kendtek, Gábor bátyám, Vak Mis

k!ánál, a koldusnál. Vak Miskát vallatták az irányban, hogy 
voltaképpen hogy is áll hát ő a szemevilágávaU Rossz 
nyelvek ugyanis azt híresztelték, hogy Vak Miihály nf)m is 
vak s így csalfán üzi hatóságilag enged~lyezett mootersé
gét. Piaci napokon, azaz minden héte'n sz,erdán jogtalanul .......... - " A legnagyobb csendőrségi szolgálati könyv-, nyomtatvány-, írószer- és felszerelési cikkek raktára 

p ALL.A..DISlRT. 
BUDAPEST~ V.~ GÉZA-UTCA 2. 
A csendőrséget érdeklő ú j c i k k e k forgalombahozatalát külön körlevelekkel hirdetjük. .. -.., ......... 44.., ........ " 
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ül a folyó ,hídjánál a kútfőnél. ahol piacra ,öz.önlik be a 
határ népe, kocsikikal, meg ökrösszekerekkel, a legtöbbje 
azonban csak gyalogosan és hullajt ja krajcárjait a reked
ten acsarkodó Vak Miska zsíros kalapjába. Azt beszélték, 
hogy így hetenként, szerdai napon, többet összeszed Vak 
Miska, mint kentek egynegyed évi kommenciója összeseu. 
Hogy már szőlője és sarokháza van Kamuton a saját és igazi 
nevén, Kapor Mihályon és hogy gyorsgőzössel szokott fel
l'uccanni titokban Pestre és szórja a pénzt festett-hajú dá· . 
mákkal a körutakon. 

Egy-szóval nagyon kikezdte a fáma Vak Mihályt és II 

különböző hírekre kentek is felütögették a fejüket. Míg egy 
szerdai napon, vásármultával, betoppantak Vak MihályholI. 
Miska éppen az asztalnál ült ingujjban, az nSíltal telistpli 
volt rézkrajcárral és teméntelen nikkel pénzzel. HalomsílÍl1l1ra 
állt az asztalon az aznapi áldás. Miska körül azonkíviil vagy 
harminc macska nyávogott, de nem csak .köriil;jtte, hanem 
fent az ágy tetején, a padkán, a rozoga sublótűn is .szépsZÚJl1-
mal lustálkodtak a királytigris ivadékai. Valósággal macska
farmja volt Vak Miskáuak, mert Vak Miska rész.int k1ereske
dett a macskákkal (mondták, hogy hallatlan jöwdlJ]mre tett 
szert ezzel is!), másrészt pedig azért tartotta, hogy rá ne 
penészedjen a rengeteg ennivaló, amit naponként &szeh01·dott. 

Hát, mondom, amint beléptek Vak Miskához, megütötte 
kenteket a rengeteg pénznek a látása és macska-szag, mely 
elvegyült és feloldódott valami csudaillatú szilvóriumnak az 
aromájába ... Vak Miska jobbján ugyanis nyitottszájú lite
res üveg okádta a kába szilva illatot, szinte fiistölt ki belőle 
a drága erő. Mindjárt megállapították kentek, hogy fOl'in to-s 
szilvóriumot iszik Vak Miska, amilyent kizárólllgo~an esak 
Ritter Hermán malomasszonykerti szilvásában főznek rozs
dás szeptembel'eken. Vári Laji bátyám nyomban Ipl is for
tyant: 

- Ammáriáját! . ' . BezzE\g' nékem nem telik forintos pá-
jinkát inni, pég húsz esztendeje hévatalbéli emb,w vngyok! .. . 
~ekem jó a gabona pájinka, a dercelé, a bél~m mindenit! .. . 
Aggyoni-sten Miska bácsi! 

Vak Miska ijedten hl\jolt rá a pénzgarl'Hl.:1á r:'l . 
(Folytatj uk.) 

• 
:Szab ályos J ános csendőr 

szabál'Ytalanságait, amelyek
ről a június 18-i számunkban 
adtunk ízeIítőt, keményen meg
rótták a pályázók. Hiába han
goztatja, hogy így meg úgy is
meri az előírásokat, úgyszól
ván mindenben mellőzte azt. 
Izekre szed ték öltö:dködését, 
magaviseletét s néhányan ala
posan meg is mondták a véle
ményüket róla. Legalaposahb 
bírálója Dobos Feren c t iszthe
lyettes (Almáskamarás) volt, 
övé a j utalom. Figyelemreméltó, 
hogy kiilönösen fiata labb bajtár
sain'k pályamunkái a legjob
bak közé tartoznak, ami annak 
jele, h.ogy - nyugodtak lehe-

tünk felőle: az új csendőrnemzedék is tudni fogja mindig, 
mit lehet és mit nem. Jó dolgooatokat kaptunk a követke
zőktől: 

Aranyi Imre tőrm . (Püspökladány), Árnyas János cső. 
(Gyömrő), Baczonyi Jenő thtts. (Méhkerék), Balázs Imre cső. 
(Tápiógyörgye), Bártfai Pál thtts. (Kaba), Bálint Adolf cső. 
(Mikepéres), Benedek Lajos thtts. (Kemecse), Bertalan Sán
dor tőrm . v. (Isaszeg), Bérczes János tőrm. v. (Szajol), Bér
czes József II. eső. (Mátraszőllős), Boda István cső. (Nagy
szénás), Buzás Mihály prb. cső. (Pécel), Csató József tőrm. 
(Méhkerék), Dobos Ferenc thtts. (Almáskamará-s), Dobos 
György thtts. (Porcsalma), Dömötör Lajm őrm. (Kapolcs), 
Fagyal József őrm. (Püspökladány), Farkas László alhdgy. 

GÉP (WANDBRER - CONTINENTAL) 
ALKA T RÉSZ, KELLÉK, TÖLTŐTOLL, IMA
KÖNYV STB. 

DUKESZ PAPIRKERESKEDÉSBEN 
cégt. Z A LÁN FER EN C 

SZOMBATHELY FŐTÉR 
A m. k I r. c 8 e n d ő r 8 é g t a g j a I n a k kedveEő fizetési feltételekkell 

(Gyömrő), Fenyvesi Pál thtts. (Karancsság), Fölnagy Sándor 
thtts. (Pacsa), Gazdag Miklós prb. eső. (Méhkerék), Gödri 
JÓUlef alhdgy. (Sajószentpéter), Gubacsi József cső. (Kaba). 
Havasi János cső. (Tornyiszentmiklós), Hegyesi Sándor tőrJ;l1. 
(Szabadszentkirály), Horváth Ferenc V. prb. cső. (Kadarkut). 
Horváth József XVII. prb. cső. (Lengyeltóti), Iván Pál tőrm. 
(Kiskunmajsa), Kecskés János cső. (Monok), Kerepesi János 
cső. (Lónya), Kiss I-stván III. cső. (Miskolc), Kolozsi Sándor 
tőrm. (Kemecse), Kovács Benjamin cső. (Pácin), Kozma Gá
bor cső. (Himód), Madarász Albert tőrm. (Püspökladány). 
Mázsári Mihály cső . (Méhkerék), Monostori Mál'ton eső. (Esz
tergom), Nagy S:índ.or I. tőrm. (Hajduszoboszió), Németh 
Sándor II. tőrm. (Andocs), Palotás József tőrm. (Pécs), Pin
tér István thtts. (Miskolc), Puskás Mihály tőrll1 . (Budapest), 
Rozsnyai György tőrm. v. (Kemecse), Sulyok József cső. 
(Szentgotthárd), Szabados Molnár Lajos thtts. (Bucsuszent
lászló), Szabó Dénes cső. (Kápolnásnyék), Szende Albert tőrm. 
v . (Tolna), Székely Sándor őrm. (Alsódabas), Szivós Pál eső. 
(Tahitótfalu), Tiszai László cső. (Bogács), Ui!alussy János. 
őrm. (Debrecen), Vass Ferenc cső. (Csolnok-Auguszta-telep), 
Varga István eső. (Méhkerék), Vámos Bálint tőrm. v. (Püs
pökladány), Végső Mihály thtts. (Pácin) és Vincze György 
tőrIll. (Páka). -

Mit tenne h a . .. 
(P ályázat.) 

A esendőr ne ábl'ándozzék, a v.alóság.os élet törvényes; 
l'endjén Eik gondozóihoz nem illő az. Most mégis megkíséreljük 
megtudni, vajjon ki hogyan gazdálkodnék, ha sorsjeggyeI 
főnyereményt nyerne1 Akármennyi is ebben a kérdésben az 
ábrándozás, az már az embel'rc mutat, ahogyan a pénzzel 
gazdálkodni - szeretne. Mert .okosl1.Jl felhasználni azt, vall
juk csak meg, nem mindenki képes. Van olyan nehéz, mint 
a ránkjutó hatalommal való élés. Jogosan tételezzük fel, hogy 
a pályázat anyagából sok hasznosat fogunk látni. 

A főnyeremény öS6zegét a pályázó szabja meg, akinek 
számvetését is bele keH vennie a pályázatba, persze, csak 
hozzávetőlegesen. Aki a legjobban gondolja hasznosítani ll: 

nycreményt, az nyerni fog. Kívánságára bízzuk majd a nye
reménytárgyat. A pályázat határideje: szeptember 1. Csak: 
legénységi állományúak pályázhatlwk. -

H ázilag. 
(Pályázat.) 

Ki ne i-smerné nálunk ezt a kifejezést: "állítsa elő (készít
tesse el) - házilag". Mennyi minden megoldódott már így . .. 
írják meg olvasóink, hogy mikor és mit végezte1s: el így a 
maguk kis otthonában, az örsön, a rendnek, esinosságnak. 
tisztaságnak, egyönte tűségnek az érdekében személy szerint, 
vagy az egész örs együtt. A pályázaton csak legénységi állo
mányúak vehetnek részt. Határidő: szeptember 1. A legjobb 
munkát "ezermester" szerszámládáv·al jutalmazzuk. 

I 

A szerkesztésér t és kiadásért felelős : 

lUOHÁCSY LAJOS százados. 

Stádíu m Sa j tóvállalat Részvénytársaság, Budapest, 
V., Honvéd-u tca 10. - F elel6s: Gy6ry Aladár igazg ató. 

Önök általmegszabott időre terj edő előlegnél
kilit hitel a m. kir. csendőrség m . t. t a gjai részére 
Bútorok, sezlonok, matraeok és MNlronyok, szGnTe.
áruk, lat6- é. ebédlöuönTetrek, dfsatáruak és a. 
ösues váaonáruk, abroszoli:. á.J'Demftaiunasztok. 
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